WONEN OP HET VOORMALIGE
PWA KAZERNE TERREIN
GOUDA NOORD KRIJGT ER EEN
UITNODIGENDE WOONBUURT BIJ.
EEN EERSTE VERSIE VAN HET PLAN IS
AFGELOPEN NAJAAR GETOETST IN
DE BUURT. MET DANK VOOR ALLE
INBRENG HEBBEN WE HET PLAN NU
AANGEPAST, ZODAT HET NOG BETER
AANSLUIT OP DE BUURT.
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DE BELANGRIJKSTE PUNTEN VAN HET PLAN
1. Verkeer en parkeren goed geregeld
Een extra aansluiting op de Bodegraafsestraatweg garandeert
een goede verkeersafwikkeling. De buurt heeft al vaker om deze
oplossing gevraagd en de ontwikkelaars komen na vervolgonderzoek nu tot dezelfde conclusie. Deze harde voorwaarde voor
het bouwplan zal samen met de gemeente Gouda gerealiseerd
moeten worden. Naast de ontsluiting via de Bodegraafsestraatweg is het plangebied ook via de Groen van Prinsterersingel
bereikbaar, zie verkeerstekening. Het parkeren wordt op eigen
terrein opgelost, grotendeels uit het zicht. Vervolgonderzoek
van het bekende verkeerskundig bureau Mobycon heeft aangetoond dat het aangepaste plan voldoet aan de normen voor het
parkeren en de verkeersdoorstroming in de wijk.

2. Bouwhoogte sluit goed aan op buurt
Naast de bestaande wijk komt laagbouw en op plekken waar
het anderen niet stoort komt hogere bebouwing met mooi
uitzicht, zoals op de plassen. Fijn wonen voor iedereen dus:
zowel voor nieuwe bewoners als voor de omwonenden.

3. Gemengd woningaanbod
Dit sluit goed aan op Gouda Noord en was ook de nadrukkelijke
wens uit de buurt. Er komen niet meer 250, maar 220 woningen
in diverse typen en prijsklassen, zowel huur als koop:
a. Sociale huurwoningen
b. Middeldure huurwoningen
c. Urban villa’s met koopappartementen
(appartementenblok in het groen)
d. Drive in woningen (stadswoningen in 3-4 lagen)
e. Patiowoningen (ideaal voor senioren)

4.	Groene ontmoetingsplek en buurtvoorziening
In het midden van het gebied komt een groen parkje, deels
over de bunker die behouden blijft. Het parkje wordt een
ontmoetingsfunctie voor de hele buurt en sluit mooi aan op de
bestaande buurt. Met name vanuit de Wibautstraat geeft dit een
uitnodigend beeld. De bestaande bomen spelen daarbij ook
een belangrijke rol. Aan het parkje komt ook een buurtvoorziening op de begane grond van één van de woongebouwen.

Zicht vanuit de Wibautstraat

Kom langs
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naar de nieuwe wijk? Kom dan
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20 maart tussen 10:00 en 12:00 uur of
tussen 14:00 en 16:00 uur. Wij zorgen
er natuurlijk voor dat alles corona-proof
plaatsvindt.
Buiten op het terrein staan de ontwikkelaars
van Vink Bouw en Open Development u
graag persoonlijk te woord samen met de
ontwerpers van het plan van SVP Architectuur
en Stedenbouw en CROSS Architecture.
Ook kunt u hier vragen stellen aan bestuurs
leden van het Bewonersplatform Gouda
Noord.

Uw reactie is nodig om verder
te kunnen
Het aangepaste plan is wat ons betreft klaar
om samen met de gemeente uit te werken.
We willen daarbij wel duidelijk maken hoe de
omgeving erover denkt. Alleen dan kunnen
we verder met de uitwerking van de woonwijk
en voorkomen we dat het kazerneterrein weer
een heel andere bestemming kan krijgen.
Daarom vragen we nu nog één keer om uw
reactie. Dit kost nauwelijks tijd en kan op
meerdere manieren:

Stop de antwoordstrook
(vóór 29 maart)
in de brievenbus van
de kazerne/school
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OF
Lever ‘m in op
zaterdag 20 maart
OF
Vul de vragen online in
op www.pwakazerne.nl
(vóór 29 maart)

Voorstel
verkeersontsluiting
Voor de nieuwe woonbuurt
is een extra aansluiting op
de Bodegraafsestraatweg
nodig. Daarnaast komt er
een ingang via de Groen
van Prinsterersingel. Ons
voorstel is om de rijrichting
van de Wibautstraat om te
draaien. Hierdoor krijgt het
plangebied twee goede
ontsluitingen en wordt de
omringende buurt niet
extra belast met verkeer.

Ideeën buurtvoor
ziening en bunker
We kregen al hele mooie ideeën voor een
nieuwe buurtvoorziening, ideeën voor de
inrichting van het buurtparkje en suggesties
voor een nieuwe functie voor een deel van
de bunker. Hiernaast ziet u een selectie.
Heeft u ook een goed idee, laat het ons
weten!

Impressie buurtplein

Zicht vanuit Heemskerkstraat
View 4 - zicht vanuit Heemskerkstraat
126 - PWA KAZERNE GOUDA

ANTWOORDKAART

2 0 2 1 . 0 3 . 0 2 PAG. 4

1.

Heeft u er vertrouwen in dat dit plan kansrijk is om de PWA-kazerne om te bouwen tot groene en gemengde woonbuurt?
a. V Ja
b. V Nee
c. V Alleen onder voorbehoud dat het volgende goed geregeld wordt:

2.

Heeft u ideeën of goede voorbeelden voor de inrichting van het groene openbare binnenterrein?

3.

Heeft u ideeën of goede voorbeelden voor de nieuwe buurtvoorziening?

4.

Zou u hier zelf willen wonen als dit plan wordt gerealiseerd? (meerdere antwoorden mogelijk)
a. V Ja, in een sociale huurwoning			
c.
V Ja, in een koopwoning
b. V Ja, in een vrije sector huurwoning			
d.
V Nee

5.

Zou u na de zomer een paar keer met ons willen meedenken over de uitwerking van het aangepaste plan? Het gaat dan niet meer
over het woningbouwprogramma en de extra verkeersaansluiting die er sowieso moet komen, maar over zaken als de inrichting
van de openbare ruimte, de verkeersaansluiting op de naastgelegen straten en de architectuur.
U kunt meedenken als omwonende, of als u belangstelling heeft voor een nieuwe woning.
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a.
b.
c.

V Ja > uw mailadres:
V Nee, maar hou me wel op de hoogte > uw mailadres:
V Nee

