Planning Westerbaan
Westerbaan oostgevel (A):
De uitkomst van het uitwerken van de Roder Rooilijn naar een
welstandskader wordt eind 2018 verwacht. In de daarop volgende maanden wordt het
welstandskader met alle betrokkenen besproken. Gelijktijdig starten we met de voorbereidingen voor het aanpassen van het bestemmingsplan en de welstandsnota. De planning kan pas
nader uitgewerkt worden als bekend is wat de verschillende ondernemers gaan doen. Het geheel
aan activiteiten gaat meerdere jaren in beslag nemen. In deze periode blijven we ontwikkelingen en initiatieven die bijdragen aan de doelen van dit deelgebied faciliteren en stimuleren via de
(omgevingsvergunning)mogelijkheden die de gemeente daarvoor heeft. Hierbij zal gehandeld worden
volgens de inzichten van dat moment en in de geest van de nieuw te ontwikkelen beleidskaders.

Westerbaan Oostgevel

2017

2018
Q1

Initiatief
Ontwikkelen en opleveren Concept Startdocument
Ontwikkelen en vaststellen Uitvoeringsprogramma
Definitie
Verkenning Roder Rooilijn (beeldkwaliteit gevels)
Ontwerp
Niveau 3: Uitwerken Roder Rooilijn naar welstandskader
Overleg met betrokkenen
Voorbereiding
Bestemmingsplan
Welstandsnota aanpassen/wijzigen

Q2

Q3

2019
Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Westerbaan overig (parkeerterrein e.d.) (B):
De uitkomst van het parkeeronderzoek en het onderzoek naar de kwaliteiten van de Westerbaan wordt eind 2018
verwacht. Uiteraard is de aanpak van het parkeerterrein grotendeels afhankelijk van de uitkomst van het parkeeronderzoek. In deze planning gaan we er van uit dat er aanpassingen gedaan moeten worden aan het
parkeerterrein. Naar verwachting is er op het parkeerterrein geen andere bestemming benodigd en kan
dus zonder een bestemmingsplanprocedure begin 2019 gestart worden met het voorlopig ontwerp(VO).
De planning is in de tabel hieronder verder schematisch uitgewerkt.

Westerbaan overig
(parkeerterrein e.d.)

2017

2018
Q1

Initiatief
Ontwikkelen en opleveren
Concept Startdocument
Ontwikkelen en vaststellen
Uitvoeringsprogramma
Parkeeronderzoek
Definitie
Verkenning Roder Rooilijn
(beeldkwaliteit gevels)
Niveau 2: In kaart brengen
kwaliteiten Westerbaan (parkeren,
loopzone, voorzieningen)
Ontwerp
Opstellen VO loopzone
Opstellen VO parkeerplaats
Bespreken VO met stakeholders
Opstellen DO loopzone
Opstellen DO parkeerplaats
Voorbereiding
Maken bestek en tekeningen
Aanbesteding en gunning
Realisatie
Uitvoering werkzaamheden
Nazorg
Overdracht, evaluatie en garantie

Q2

Q3

2019
Q4

Q1

Q2

Q3

2020
Q4

Q1

Q2

Q3

2021
Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

