Woensdag 14 september 2016

Buurtbericht
Kruyderlaan-Herenstraat

Toekomst HN-locatie
De afgelopen jaren is de Binnenstad van
Nieuwegein ingrijpend vernieuwd. Dat
heeft geleid tot een aantrekkelijk
winkelgebied. Rondom het stadshart
liggen nog een aantal locaties die bestemd
zijn voor onder andere nieuwe woningen.
De vrijliggende grond tussen de
Herenstraat en de Noordstedeweg, de
zogenaamde ‘HN-locatie’, is zo’n gebied.
Wij willen u hierover graag informeren in
dit buurtbericht.
Wat is de bedoeling met de HN-locatie?
De vrijliggende grond tussen de Herenstraat en

De HN locatie is het omlijnde gebiedje

de Noordstedeweg was oorspronkelijk bestemd
voor kantoren. Omdat er in Nieuwegein meer

Wat zijn de voorwaarden?

behoefte is aan extra woningen in plaats van

Naast de ruimtelijke kaders die vastgesteld zijn in het

kantoren, heeft de gemeenteraad in 2013 de

Ontwikkelingsplan voor de Binnenstad hebben wij nog

bestemming van deze locatie gewijzigd in

een aantal voorwaarden meegegeven aan Blauwhoed.

woningbouw (zie het gewijzigde Operationeel

Bijvoorbeeld dat het plan goed aansluit op het gebied

Ontwikkelingsplan Binnenstad 2013).

Herenstraat/Kruyderlaan en dat het groene karakter
zoveel mogelijk behouden blijft. Blauwhoed denkt

Wie gaat het plan uitwerken?

hieraan tegemoet te kunnen komen middels 1 tot 2

In 2015 is ontwikkelaar Blauwhoed betrokken

ranke appartementgebouwen. Dit voorstel vraagt om

geraakt bij de nieuwbouwplannen van de

nog nader onderzoek en verdere uitwerking.

Karwei aan de Herenstraat. Blauwhoed heeft

Belangrijke voorwaarde die wij daarbij hebben

eind 2015 bij ons als gemeente aangegeven

meegegeven, is dat belanghebbenden vroegtijdig

ook interesse te hebben in het ontwikkelen van

betrokken worden bij de uitwerking van het plan.

de naastgelegen HN-locatie. Daarop hebben wij
gesprekken gevoerd met elkaar over de

Hoe gaat het verder?

mogelijkheden. Deze gesprekken hebben ertoe

Dit betekent dat u de komende periode een

geleid dat wij als gemeente vertrouwen hebben

uitnodiging van Blauwhoed tegemoet kunt zien om

in Blauwhoed als partij voor het verder

met elkaar in gesprek te gaan over voor woningbouw

ontwikkelen van deze locatie. Blauwhoed heeft

op deze locatie. Doel van deze gesprekken is om te

een optie genomen op de grond, om de ideeën

komen tot een plan dat op zoveel mogelijk draagvlak

voor woningbouw op deze locatie verder te

kan rekenen van belanghebbenden en waar de

kunnen uitwerken in samenwerking met alle

gemeenteraad mee in kan stemmen.

belanghebbenden.
Meer informatie over het proces kunt u binnenkort
vinden op www.nieuwegein.nl/hnlocatie. Wij zien u
graag op een van de bijeenkomsten!
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