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Participatie tijdens herontwikkeling Veilingterrein en nieuwe woonbuurt Teisterbantlaan
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en belanghebbenden in gesprek tijdens de tweede dialoogronde in
februari 2022. Ook dan luisteren we opnieuw goed naar alle reacties en
kijken wij waar de plannen verder verbeterd kunnen worden.
Het merendeel van de vragen en opmerkingen uit de eerste dialoogronde
(mei-juni 2021) gingen over de uitwerking van de gebiedsvisie naar
een plan en hebben we daarom niet in de gebiedsvisie verwerkt. Deze
opmerkingen hebben wij nu wel in het SO stedenbouwkundig plan
verwerkt:
•
•
•
•
•
•

met gemeente
en stakeholders

Aandacht voor het hardrijden van auto’s op de Spoorstraat en de
Papesteeg.
Aandacht voor de verkeersveiligheid op de rotonde, met name
vanwege de combinatie van scholieren en vrachtverkeer.
Secundaire ontsluiting vanaf het Veilingterrein naar de Papesteeg is
onveilig, deze beter laten vervallen.
Fietsaansluiting tegenover ingang Niacet is onveilig, veiliger is een
route langs Spoorstraat en Teisterbantlaan.
Stimuleer sporten door een sportschool in de oude veilinggebouwen
en een openbare ruimte die uitnodigt tot bewegen.
Maak het plangebied Teisterbantlaan groter, dan kun je de ruimte
tussen Mavo en nieuwe gymlokalen ook benutten en/of vergroenen.

dialoogronde 2
We betrekken de omgeving (omwonenden,
inwoners Tiel, bedrijven en andere geïnteresseerden) bij de herontwikkeling van het

startbijeenkomst toekomstig gebruik deel
oude veilinggebouwen

Veilingterrein en de nieuwe woonbuurt aan de

Daarnaast hebben wij op veel onderdelen de plannen voor het
Veilingterrein en de Teisterbantlaan verder uitgewerkt en verbeterd.
Bijvoorbeeld door de plannen nog groener en aantrekkelijker te
maken en de auto’s zo veel mogelijk uit het zicht te parkeren. Op
de overzichtstekening op pagina 48 hebben wij deze wijzigingen
gemarkeerd.

Teisterbantlaan. In het haalbaarheidsonder-

dialoo

zoek (fase 0) onderzochten we de mogelijk-

meed
vraag

heden op beide locaties. In fase 1 hebben we
de uitgangspunten voor de veranderingen op
beide locaties beschreven in een gebiedsvisie.
Deze uitgangspunten vertaalden we in een
(schetsontwerp) stedenbouwkundig plan
(fase 2). In dit schetsontwerp beschrijven we
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ningen en verkeersoplossingen eruit zien. Aan

02

de openbare ruimte, groen en natuur, voorzie-

2
b.
fe

de inrichting van het gebied: hoe de woningen,

de hand van het schetsontwerp stedenbouwkundig plan maken we een omgevingsplan
(fase 3). Ook dan betrekken we weer de omge-
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ving en toekomstige bewoners en gebruikers.
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FASE 01: gebiedsvisie
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E 00: haalbaarheidsonderzoek

inloopavond

over concept
gebiedsvisie. Ophalen inbreng voor
gebiedsvisie en
stedenbouwkundige uitwerking.

vraag en antwoord
over de gebiedsvisie

vaststellen
gebiedsvisie in
gemeenteraad

Huidige bewoners en
gebruikers
Huidige bewoners en gebruikers zijn
gevraagd om mee te denken en input te
leveren over het haalbaarheidsonderzoek,
het stedenbouwkundig plan. Dat gebeurt in
twee dialoogrondes en inloopbijeenkomsten.

PARTICIPATIE

Ook bij de uitwerking daarna blijven huídige
bewoners en gebruikers betrokken.
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(online) participatiebijeenkomsten. In gesprek met de stad
over het schetsontwerp
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n.
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dialoogronde 2

opstellen schetsontwerp
stedenbouwkundig plan
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bekendmaking
subsidies
provincie en Rijk

Toekomstige bewoners
Toekomstige bewoners waren welkom op de
bijeenkomsten waarin inbreng werd gegeven
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STELLING
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denkbuurtsessies
g & antwoord

dialoogronde 1

de gebiedsvisie en de uitwerking hiervan in

b.
fe

oogronde 2

inloopavond
inwoners

uitwerking haalbaarheidsonderzoek door de
gemeente, BPD,
Thius en Lingecollege

voor de gebiedsvisie. Zij kunnen ook weer
hun reactie geven op het schetsontwerp
stedenbouwkundig plan.

schetsontwerp
bij college B&W

Toekomstige gebruikers
In fase 2 betrekken we toekomstige gebrui-

FASE 02: stedenbouwkundig plan

kers bij het stedenbouwkundig plan. Zij kunnen hun wensen en gedachten meegeven
over de invulling van het gebied.

Stakeholders
Stakeholders en andere belanghebbenden,
zoals bedrijven en instellingen in de omge-

nanciële
nteraad

ving zijn de afgelopen jaren op verschillende
manieren betrokken. Ook in het vervolgpro-
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ces betrekken we hen weer.
BGSV

