
Welkom bij de startbijeenkomst 
Hofjes van Dronen, Bodegraven.

Nog even geduld. We starten om 19:30 uur.



Agenda

• Welkom toelichting bijeenkomst, Theo Dohle, De Wijde Blik 

• Planvorming, Manon Witbraad, SVP Architectuur en stedenbouw

• Vragenronde

• Toelichting participatieproces en vervolg, Theo Dohle, De Wijde Blik

• Planning en besluitvorming, Stefan Boere, Janssen de Jong

• Vragenronde

• Afsluiting 





Planvorming

Manon Witbraad, SVP architectuur en stedenbouw

Vragen? 

WhatsApp naar: 

06 27 33 30 95





































































Toelichting participatieproces

Theo Dohle, De Wijde Blik



Uitgangspunt participatie

• We werken volgens het consultatiemodel

• We brengen wensen, suggesties en aandachtspunten van 
omwonenden en ondernemers in kaart

• Waar mogelijk wordt dit in de plannen verwerkt

• Waar dat niet kan – vanwege haalbaarheid, omdat het niet volgens 
wetgeving is of strijdig met gemeentelijk beleid – wordt dit 
onderbouwd

• In het participatieverslag staat het proces beschreven en welke 
aanpassingen wel en niet in het plan zijn overgenomen



Stappenplan participatie

1. Startbijeenkomst met o.a. presentatie huidige stand van zaken, 
website online

2. Drie participatiebijeenkomsten met drie groepen bewoners

3. Input vanuit bewoners verwerken in het stedenbouwkundig 
plan

4. Slotbijeenkomst inclusief presentatie aangepast plan

5. Participatieverslag





Bijeenkomsten

1. Startbijeenkomst: presenteren plannen en toelichten 
participatieproces (2 juli)

2. Drie participatieavonden met drie groepen bewoners:
• Oud Bodegraafseweg (8 juli)

• Dronenhoek (begin september)

• Lindehof. (begin september)

3. Slotbijeenkomst (eind september)



Planning en besluitvorming

Stefan Boere, Janssen de Jong projectontwikkeling



Planning en besluitvorming – korte termijn

Moment Actie

Q3 en Q4 
2020

Uitwerken planvisie naar stedenbouwkundig 
en beeldkwaliteitsplan

Q3 en Q4 
2020

Uitwerken bestemmingsplan

Q4 
2020/Q1 
2021

Presentatie plan aan gemeenteraad

2021 Bestemmingsplanprocedure



Planning en besluitvorming – lange termijn

Moment Actie

2021 Woning ontwerpen verder uitwerken

Winter 2021/2022 Verkoop/verhuur eerste woningen

Voorjaar 2022 Sloop en bouwrijp maken 1e fase

Q3 2022 – Q2 2023 Realisatie en woonrijp maken 1e fase

Q3 2022 – Q4 2024 Verkoop, sloop en realisatie volgende fase(s)

Q4 2024 Streven: Hofjes van Dronen volledig gerealiseerd





Op de hoogte blijven
• www.participatiedronen.nl

• Mail naar leeuwerink@dewijdeblik.com

• Bel naar 020 5235090

http://www.participatiedronen.nl/
mailto:leeuwerink@dewijdeblik.com

