
Aantal x Ideeën deelnemers 
genoemd  

 Gebouwen 
Omvang & uiterlijk, architectuur & stedenbouw 

IIII 1. Meer dan 20 woningen – er is veel vraag > 30 

 4. Niet boven de 3 lagen 

  

IIII 1. Koopwoningen of huidige vakwerkwoningen 

II 2. Garage met oprit voor eigen auto 

I 3. Hofje in midden met speelplaats 

 4. Appartement 

  

 1. Sociale huur + midden huur 

I 2. Bij koop anti-speculatiebeding! 

II 3. Bij verdiepingen -> lift (gestapelde bouw) 

I 4. Hoger dan 2 lagen met kap 

  

I 1. Vloeiende overgang van moderne bouw naar “dorp” 

 2. Evt. toch wel hogere bouw als zichtlijn 

  

 1. Absoluut bij de Groene Tuinen horend -> niet kunnen zien dat het later is gebouwd 

I 2. Ruimtelijk/open; speels betreft gevel/aanzicht 

IIII 3. Doorstromers vanuit Driebergen bij voorkeur iemand die huis in Driebergen 
achterlaat + thuiswoners 

 4. Tot aan de rand volgebouwd 

  

III 1. 300m2 tandartsenpraktijk 

I 2. Indien op verdieping ruime lift vereist 

 3. Aan kant vakwerk -> grondgebonden woningen 

 4. Aan de dorpskant/Engweg appartementen 

  

III 1. Sociale huur voor senioren – gestapeld + grondgebonden woningen 

II 2. Geschikt voor verschillende beperkingen -> lift 

I 3. Berging voor scootmobielen 

 4. Teveel mensen die mobiel zijn en bij de Sportlaan terecht kunnen. 

  



 

wel (+) Ideeën deelnemers 
niet (-)  

 Omgeving 
Relatie met de buurt, incl. verkeer & parkeren 

- Hoogbouw (zie punt 7) 
(Niet hoger dan 2 lagen) 

- Blokkendoos (AH Hoofdstraat) 

- Stel bij parkeren aan 
Rand Oosten: geen 
Doorsteek Rodenbergsedreef/Lange Dreef 

+ Uitrit Kavel 
Naast Ollekebolleke 

+ Rodenbergsedreef doodlopend 

+ Op ‘eigen terrein’ parkeren 

+ Minimale bebouwing 
- aansluitend/voortzetting op groene tuinen 

+ Lange Dreef eenrichting O→W (gevaarlijke situaties) 

+ Levensloopbestendige huizen (senioren) 

+ Appartementencomplex zoals aan Westzijde, aflopend in Bouwhoogte van N→Z 

 

 

  



wel (+) Ideeën deelnemers 
niet (-)  

 Wonen 
Ouderen, jongeren, groot, klein, hoog, laag, tuinen 

+ 300 m² tp, koop 

+ <4 verdiepingen 

+ Bovenkant norm parkeerplaats 

+ Begane grond + 1e etage senioren 

+ Maatschappelijke ruimte buurt grote huiskamer, keukentje 

+ Starters in de kap zolder 

+ Complex is levensloopbestendig/verschillende generaties 

+ Verschil in grootte woningen 1-3 slaapkamers 

+ Bestemd voor senioren (II) 

+ Woningen met lift evt. 4 hoog 

+ Vrije sector huur € 1000,- – 1200,- 

+ Balans met rest van de wijk. Dorps karakter open + groen 

+ Doelgroep senioren (II) 100-120 m² + tuintje 

+ Meer appartementen max. 3 bouwlagen, lift 

+ Behoud privacy, geen inkijk 

+ Meerdere blokjes 

+ Beperkt bouwvolume door kleine woningen 

+ Dorps karakter 

+ Voor senioren een lift (+ minder validen) 

+ Gemeenschappelijke voorzieningen: huishoudhulp; zorg 

+ 50 m²-125 m² (uitleg variatie opp.) 

+ Evt. tiny woningen - 30 m² 

+ Energieneutraal/zuinig 

+ Kleine huizen 30m²-60m² 

+ Voorkeur schuin dak 

+ Groene daken 

+ Duurzaam karakter 

- >3 verdiepingen 

- Hoogbouw >3 (IIII) 

- Niet bezuinigen op lange termijnkwaliteit, tijdloos 

 


