
In januari van dit jaar is de 
laatste informatiebijeenkomst 
geweest over de ontwikkelin-
gen op het Lombokterrein. Het 
projectteam en gemeente zit-
ten niet stil, inmiddels is er op 
alle cruciale onderdelen over-
eenstemming.  Er zijn een aan-
tal aanpassingen in verwerkt, 
zo is er goed gekeken naar het 
groen. De entrees zijn groener 
geworden, de overgang van het 
Van Bergen IJzendoorn Park 
naar de ontwikkellocatie is ver-
beterd en de groene ruimte in 
het plan zelf is aangepast. Door 
een aanpassing in de waterber-
ging is de zuidelijke ecologische 
zone versterkt, er komt hier 
meer ruimte voor water. 

Nu er overeenstemming is over 
de stedenbouwkundige opzet, 
kunnen we verder om samen 
met Welstand kritisch te kijken 
naar het ontwerp van de wo-
ningen. De gemeente zal een 
kavelpaspoort opstellen, dat als 
toetsingskader zal dienen voor 
de plannen. We kunnen u ver-
der informeren als de contou-
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ren hiervan bekend zijn.

Voor de raadscommissie is een 
filmpje gemaakt door Ontwik-
kelaar Blauwhoed en Architect 
SVP waarin we alle ontwikke-
lingen toegelicht hebben en de 
architect iets vertelt over de 
gedachte achter het ontwerp. 
Dit filmpje is te bekijken op het 
participatieplatform Citizenlab. 
Ga hiervoor online naar www.
blauwhoed.citizenlab.co en 
selecteer project Gouda – Lom-
bok of scan de QR-code.

 

Informatiebijeenkomst

Na de zomer nodigen wij u 
graag uit voor een fysieke bij-
eenkomst om bij te praten over 
de ontwikkelingen. Samen met 
de gemeente geven wij u dan 
een update over het plan en de 

woningen zelf en de te ver-
wachte planning om te komen 
tot de gewenste transformatie.  
Ook het kavelpaspoort komt 
dan aan bod. De aankondiging 
voor deze bijeenkomst zal ook 
via de wijkkrant gecommuni-
ceerd worden. 

Op de hoogte blijven?

Op ons participatie platform Ci-
tizenLab (www.blauwhoed.citi-
zenlab.co/ of scan de QR-code) 
kunt u de eerdere presentaties 
en verslagen terugvinden en 
via de knop ‘plaats je bijdrage’ 
kunt u uw reactie of uw vragen 
posten. Door u te registreren 
als geïnteresseerde wordt u ook 
tussen de bijeenkomsten door 
op de hoogte gehouden van de 
ontwikkelingen. 
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