
Verdiepingssessie  
bestemmingsplan 

Museumkwartier en 
Valeriusbuurt 



Klik op het pijltje naast Nieuwe dia 
om een nieuwe dia aan te maken. 
Kies een van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia opnieuw 
moet worden aangepast aan de 
huidige indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s hebben 
allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde niveau 
hebben een opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt voor een 
kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  vier als 
vijf lijnen automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en achtste 
niveau lijnen uit onder resp. eerste, 
tweede en derde opsomming. 
Het negende niveau is een kleiner 
lettertype dat uitlijnt aan de 
linkermarge. Deze is geschikt voor 
bijvoorbeeld een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van stijl met 
de knoppen                     voor 
lijstniveau verhogen of verlagen, of 
in MS Office met verkorte 
toetscombinatie Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
Gebruik dus niet de standaard 
opsomming- knoppen van MS 
Office om de stijl te veranderen! 

Programma 
18.00 uur  Inloop 
 
18.30 uur Opening (door Guido Wallagh)  
18.40 uur Aanleiding, planning en enquête (door Jeroen Rozema) 
18.55 uur Vragen en reacties  
 
19.10 uur Introductie op tafelgesprekken  
19.15 uur Tafelgesprekken  
20.30 uur Eerste indrukken uit gesprekken  
 
20.40 uur Hoe nu verder?  
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Klik op het pijltje naast Nieuwe dia 
om een nieuwe dia aan te maken. 
Kies een van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia opnieuw 
moet worden aangepast aan de 
huidige indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s hebben 
allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde niveau 
hebben een opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt voor een 
kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  vier als 
vijf lijnen automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en achtste 
niveau lijnen uit onder resp. eerste, 
tweede en derde opsomming. 
Het negende niveau is een kleiner 
lettertype dat uitlijnt aan de 
linkermarge. Deze is geschikt voor 
bijvoorbeeld een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van stijl met 
de knoppen                     voor 
lijstniveau verhogen of verlagen, of 
in MS Office met verkorte 
toetscombinatie Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
Gebruik dus niet de standaard 
opsomming- knoppen van MS 
Office om de stijl te veranderen! 

Inhoud van deze presentatie 

 Plangebied 
 Aanleiding actualisatie 
 Wat is een bestemmingsplan? 
 Planning & participatiemomenten 
 Resultaten mini-enquête  
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Klik op het pijltje naast Nieuwe dia 
om een nieuwe dia aan te maken. 
Kies een van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia opnieuw 
moet worden aangepast aan de 
huidige indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s hebben 
allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde niveau 
hebben een opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt voor een 
kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  vier als 
vijf lijnen automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en achtste 
niveau lijnen uit onder resp. eerste, 
tweede en derde opsomming. 
Het negende niveau is een kleiner 
lettertype dat uitlijnt aan de 
linkermarge. Deze is geschikt voor 
bijvoorbeeld een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van stijl met 
de knoppen                     voor 
lijstniveau verhogen of verlagen, of 
in MS Office met verkorte 
toetscombinatie Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
Gebruik dus niet de standaard 
opsomming- knoppen van MS 
Office om de stijl te veranderen! 



Klik op het pijltje naast Nieuwe dia 
om een nieuwe dia aan te maken. 
Kies een van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia opnieuw 
moet worden aangepast aan de 
huidige indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s hebben 
allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde niveau 
hebben een opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt voor een 
kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  vier als 
vijf lijnen automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en achtste 
niveau lijnen uit onder resp. eerste, 
tweede en derde opsomming. 
Het negende niveau is een kleiner 
lettertype dat uitlijnt aan de 
linkermarge. Deze is geschikt voor 
bijvoorbeeld een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van stijl met 
de knoppen                     voor 
lijstniveau verhogen of verlagen, of 
in MS Office met verkorte 
toetscombinatie Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
Gebruik dus niet de standaard 
opsomming- knoppen van MS 
Office om de stijl te veranderen! 

Aanleiding actualisatie bestemmingsplan 

 Huidig bestemmingsplan is op onderdelen verouderd 
 Plangebied kent een hoge bouwdynamiek 
 Een groep bewoners heeft oproep gedaan om bestemmingsplan te herzien 

12-11-2019 Presentatie Bestemmingsplan Museumkwartier en Valeriusbuurt 
 

| 5 



Klik op het pijltje naast Nieuwe dia 
om een nieuwe dia aan te maken. 
Kies een van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia opnieuw 
moet worden aangepast aan de 
huidige indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s hebben 
allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde niveau 
hebben een opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt voor een 
kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  vier als 
vijf lijnen automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en achtste 
niveau lijnen uit onder resp. eerste, 
tweede en derde opsomming. 
Het negende niveau is een kleiner 
lettertype dat uitlijnt aan de 
linkermarge. Deze is geschikt voor 
bijvoorbeeld een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van stijl met 
de knoppen                     voor 
lijstniveau verhogen of verlagen, of 
in MS Office met verkorte 
toetscombinatie Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
Gebruik dus niet de standaard 
opsomming- knoppen van MS 
Office om de stijl te veranderen! 

Onderdeel van bredere aanpak bouwdynamiek 

 18 maatregelen om negatieve gevolgen van de bouwdynamiek te beperken 
 Inbreng van bewoners is gebruikt voor het opstellen van de lijst 
 Vier categorieën maatregelen 
 Op verzoek van bewoners uit Zuid is een 19e maatregel toegevoegd: 

“onderzoek naar aanwijzen Oud-Zuid tot Rijksbeschermd Stadsgezicht” 
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Klik op het pijltje naast Nieuwe dia 
om een nieuwe dia aan te maken. 
Kies een van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia opnieuw 
moet worden aangepast aan de 
huidige indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s hebben 
allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde niveau 
hebben een opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt voor een 
kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  vier als 
vijf lijnen automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en achtste 
niveau lijnen uit onder resp. eerste, 
tweede en derde opsomming. 
Het negende niveau is een kleiner 
lettertype dat uitlijnt aan de 
linkermarge. Deze is geschikt voor 
bijvoorbeeld een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van stijl met 
de knoppen                     voor 
lijstniveau verhogen of verlagen, of 
in MS Office met verkorte 
toetscombinatie Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
Gebruik dus niet de standaard 
opsomming- knoppen van MS 
Office om de stijl te veranderen! 12-11-2019 Participatie in bestemmingsplannen | 7 



Klik op het pijltje naast Nieuwe dia 
om een nieuwe dia aan te maken. 
Kies een van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia opnieuw 
moet worden aangepast aan de 
huidige indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s hebben 
allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde niveau 
hebben een opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt voor een 
kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  vier als 
vijf lijnen automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en achtste 
niveau lijnen uit onder resp. eerste, 
tweede en derde opsomming. 
Het negende niveau is een kleiner 
lettertype dat uitlijnt aan de 
linkermarge. Deze is geschikt voor 
bijvoorbeeld een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van stijl met 
de knoppen                     voor 
lijstniveau verhogen of verlagen, of 
in MS Office met verkorte 
toetscombinatie Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
Gebruik dus niet de standaard 
opsomming- knoppen van MS 
Office om de stijl te veranderen! 

Wat is een bestemmingsplan? 

 Regels voor het bouwen en het gebruik van gronden en gebouwen 
 Aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen wordt getoetst aan het 

bestemmingsplan 
 Bestemmingsplan is juridisch bindend. Iedereen moet zich eraan houden 
 Bestemmingsplan wordt elke 10 jaar geactualiseerd 
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Klik op het pijltje naast Nieuwe dia 
om een nieuwe dia aan te maken. 
Kies een van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia opnieuw 
moet worden aangepast aan de 
huidige indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s hebben 
allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde niveau 
hebben een opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt voor een 
kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  vier als 
vijf lijnen automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en achtste 
niveau lijnen uit onder resp. eerste, 
tweede en derde opsomming. 
Het negende niveau is een kleiner 
lettertype dat uitlijnt aan de 
linkermarge. Deze is geschikt voor 
bijvoorbeeld een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van stijl met 
de knoppen                     voor 
lijstniveau verhogen of verlagen, of 
in MS Office met verkorte 
toetscombinatie Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
Gebruik dus niet de standaard 
opsomming- knoppen van MS 
Office om de stijl te veranderen! 

Wat wordt niet in bestemmingsplan vastgelegd? 

 Inrichting van de openbare ruimte 
 Winkelbranches  
 Welstandseisen  
 Horeca exploitatie (bv terrassen, openingstijden) 
 Vergunningsvrije bouwwerken (gemeente kan dit wel inperken) 
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Klik op het pijltje naast Nieuwe dia 
om een nieuwe dia aan te maken. 
Kies een van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia opnieuw 
moet worden aangepast aan de 
huidige indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s hebben 
allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde niveau 
hebben een opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt voor een 
kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  vier als 
vijf lijnen automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en achtste 
niveau lijnen uit onder resp. eerste, 
tweede en derde opsomming. 
Het negende niveau is een kleiner 
lettertype dat uitlijnt aan de 
linkermarge. Deze is geschikt voor 
bijvoorbeeld een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van stijl met 
de knoppen                     voor 
lijstniveau verhogen of verlagen, of 
in MS Office met verkorte 
toetscombinatie Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
Gebruik dus niet de standaard 
opsomming- knoppen van MS 
Office om de stijl te veranderen! 

Planning bestemmingsplan Museumkwartier 
en Valeriusbuurt  

 Participatietraject:   zomer & najaar 2019 
 Nota van uitgangspunten:   begin 2020  
 Ontwerpbestemmingsplan:   eind 2020 
 Vaststellen bestemmingsplan:   zomer 2021  
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Klik op het pijltje naast Nieuwe dia 
om een nieuwe dia aan te maken. 
Kies een van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia opnieuw 
moet worden aangepast aan de 
huidige indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s hebben 
allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde niveau 
hebben een opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt voor een 
kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  vier als 
vijf lijnen automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en achtste 
niveau lijnen uit onder resp. eerste, 
tweede en derde opsomming. 
Het negende niveau is een kleiner 
lettertype dat uitlijnt aan de 
linkermarge. Deze is geschikt voor 
bijvoorbeeld een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van stijl met 
de knoppen                     voor 
lijstniveau verhogen of verlagen, of 
in MS Office met verkorte 
toetscombinatie Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
Gebruik dus niet de standaard 
opsomming- knoppen van MS 
Office om de stijl te veranderen! 

Participatiemomenten 

 Juni 2019:  Mini-enquête 
 Sept 2019:  Ronde tafelgesprekken 
 29 okt 2019:  Verdiepingssessie 
 23 jan 2020:  inloopavond concept nota van uitgangspunten 
 Eind 2020: Zienswijzetermijn ontwerpbestemmingsplan 
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Klik op het pijltje naast Nieuwe dia 
om een nieuwe dia aan te maken. 
Kies een van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia opnieuw 
moet worden aangepast aan de 
huidige indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s hebben 
allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde niveau 
hebben een opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt voor een 
kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  vier als 
vijf lijnen automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en achtste 
niveau lijnen uit onder resp. eerste, 
tweede en derde opsomming. 
Het negende niveau is een kleiner 
lettertype dat uitlijnt aan de 
linkermarge. Deze is geschikt voor 
bijvoorbeeld een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van stijl met 
de knoppen                     voor 
lijstniveau verhogen of verlagen, of 
in MS Office met verkorte 
toetscombinatie Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
Gebruik dus niet de standaard 
opsomming- knoppen van MS 
Office om de stijl te veranderen! 

Bouwstenen Nota van Uitgangspunten 

 Resultaten mini-enquête 
 Inbreng vanuit ronde tafelgesprekken 
 Inbreng vanuit verdiepingssessie 
 Vastgesteld gemeentelijk beleid 
 Ambities coalitie akkoord 
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Mini-enquête 
Museumkwartier en 

Valeriusbuurt 



Klik op het pijltje naast Nieuwe dia 
om een nieuwe dia aan te maken. 
Kies een van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia opnieuw 
moet worden aangepast aan de 
huidige indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s hebben 
allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde niveau 
hebben een opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt voor een 
kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  vier als 
vijf lijnen automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en achtste 
niveau lijnen uit onder resp. eerste, 
tweede en derde opsomming. 
Het negende niveau is een kleiner 
lettertype dat uitlijnt aan de 
linkermarge. Deze is geschikt voor 
bijvoorbeeld een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van stijl met 
de knoppen                     voor 
lijstniveau verhogen of verlagen, of 
in MS Office met verkorte 
toetscombinatie Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
Gebruik dus niet de standaard 
opsomming- knoppen van MS 
Office om de stijl te veranderen! 

Mini-enquête  

 Acht vragen over ontwikkelingen in het plangebied 
 Ook enkele vragen over kenmerken van huishouden 
 10.220 adressen (bewoners en ondernemers) 
 1.216 respondenten 
 Respons: 12 % 
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Klik op het pijltje naast Nieuwe dia 
om een nieuwe dia aan te maken. 
Kies een van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia opnieuw 
moet worden aangepast aan de 
huidige indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s hebben 
allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde niveau 
hebben een opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt voor een 
kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  vier als 
vijf lijnen automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en achtste 
niveau lijnen uit onder resp. eerste, 
tweede en derde opsomming. 
Het negende niveau is een kleiner 
lettertype dat uitlijnt aan de 
linkermarge. Deze is geschikt voor 
bijvoorbeeld een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van stijl met 
de knoppen                     voor 
lijstniveau verhogen of verlagen, of 
in MS Office met verkorte 
toetscombinatie Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
Gebruik dus niet de standaard 
opsomming- knoppen van MS 
Office om de stijl te veranderen! 

Vindt u dat het toegestaan moet zijn om in uw buurt een kelder te bouwen onder een bestaand gebouw 

  % 

nee, niet toestaan 41 

ja, toestaan onder voorwaarden 43 

ja, toestaan zonder voorwaarden 13 

weet niet / geen antwoord 3 
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Klik op het pijltje naast Nieuwe dia 
om een nieuwe dia aan te maken. 
Kies een van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia opnieuw 
moet worden aangepast aan de 
huidige indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s hebben 
allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde niveau 
hebben een opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt voor een 
kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  vier als 
vijf lijnen automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en achtste 
niveau lijnen uit onder resp. eerste, 
tweede en derde opsomming. 
Het negende niveau is een kleiner 
lettertype dat uitlijnt aan de 
linkermarge. Deze is geschikt voor 
bijvoorbeeld een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van stijl met 
de knoppen                     voor 
lijstniveau verhogen of verlagen, of 
in MS Office met verkorte 
toetscombinatie Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
Gebruik dus niet de standaard 
opsomming- knoppen van MS 
Office om de stijl te veranderen! 12-11-2019 Presentatie Bestemmingsplan Museumkwartier en Valeriusbuurt 

 
| 16 

Bouwdiepte aan- en uitbouwen 

Hoe diep mogen aan- en uitbouwen aan de achterzijde van een pand zijn?  woningen  bedrijfspanden 

  % % 

aan- en uitbouwen mogen maximaal 4 meter diep zijn, zoals in de wet is bepaald 25 23 

aan- en uitbouwen mogen maximaal 2,5 meter diep zijn 24 21 

de gemeente moet het bouwen van aan- en uitbouwen in het bestemmingsplan helemaal 

verbieden 
37 41 

anders, namelijk 11 10 

weet niet / geen antwoord 3 5 



Klik op het pijltje naast Nieuwe dia 
om een nieuwe dia aan te maken. 
Kies een van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia opnieuw 
moet worden aangepast aan de 
huidige indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s hebben 
allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde niveau 
hebben een opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt voor een 
kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  vier als 
vijf lijnen automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en achtste 
niveau lijnen uit onder resp. eerste, 
tweede en derde opsomming. 
Het negende niveau is een kleiner 
lettertype dat uitlijnt aan de 
linkermarge. Deze is geschikt voor 
bijvoorbeeld een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van stijl met 
de knoppen                     voor 
lijstniveau verhogen of verlagen, of 
in MS Office met verkorte 
toetscombinatie Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
Gebruik dus niet de standaard 
opsomming- knoppen van MS 
Office om de stijl te veranderen! 12-11-2019 Presentatie Bestemmingsplan Museumkwartier en Valeriusbuurt 
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Ophogen bestaande panden 

Vindt u dat het toegestaan moet zijn om een extra verdieping op een pand te bouwen?   

  % 

nee, niet toestaan 53 

ja, toestaan onder bepaalde voorwaarden (u kunt de voorwaarden bij de volgende vraag toelichten) 40 

ja, toestaan zonder nadere voorwaarden 6 

weet niet / geen antwoord 1 

Onder welke voorwaarden vindt u dat het toegestaan moet zijn om een extra verdieping op een 
pand te bouwen? (meerdere antwoorden mogelijk)   

  % 

het pand mag niet hoger worden dan de naastgelegen panden 53 

de extra verdieping mag niet zichtbaar zijn vanaf de straat 28 

het woongenot van buren mag niet worden aangetast door de bouw van een extra verdieping 79 

anders, namelijk 23 

weet niet / geen antwoord 1 



Klik op het pijltje naast Nieuwe dia 
om een nieuwe dia aan te maken. 
Kies een van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia opnieuw 
moet worden aangepast aan de 
huidige indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s hebben 
allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde niveau 
hebben een opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt voor een 
kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  vier als 
vijf lijnen automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en achtste 
niveau lijnen uit onder resp. eerste, 
tweede en derde opsomming. 
Het negende niveau is een kleiner 
lettertype dat uitlijnt aan de 
linkermarge. Deze is geschikt voor 
bijvoorbeeld een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van stijl met 
de knoppen                     voor 
lijstniveau verhogen of verlagen, of 
in MS Office met verkorte 
toetscombinatie Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
Gebruik dus niet de standaard 
opsomming- knoppen van MS 
Office om de stijl te veranderen! 12-11-2019 Presentatie Bestemmingsplan Museumkwartier en Valeriusbuurt 
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Wat moet de gemeente doen om de cultuurhistorische waarden in uw buurt te beschermen?  

(meerdere antwoorden mogelijk) 

  % 

niets, de cultuurhistorische waarden zijn voldoende beschermd 7 

de gemeente moet mijn buurt aanwijzen tot beschermd stadsgezicht 48 

de gemeente moet meer panden aanwijzen tot monument 25 

de gemeente moet cultuurhistorisch waardevolle elementen (zoals de gevel of de kap) van panden in het 

bestemmingsplan beschermen tegen aantasting 
58 

de gemeente moet in het bestemmingsplan bepalen dat er een sloopvergunning nodig is om een 

cultuurhistorisch waardevol pand te mogen vervangen door nieuwbouw 
54 

anders, namelijk 6 

weet niet / geen antwoord 1 

Beschermen cultuurhistorische waarden 



Klik op het pijltje naast Nieuwe dia 
om een nieuwe dia aan te maken. 
Kies een van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia opnieuw 
moet worden aangepast aan de 
huidige indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s hebben 
allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde niveau 
hebben een opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt voor een 
kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  vier als 
vijf lijnen automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en achtste 
niveau lijnen uit onder resp. eerste, 
tweede en derde opsomming. 
Het negende niveau is een kleiner 
lettertype dat uitlijnt aan de 
linkermarge. Deze is geschikt voor 
bijvoorbeeld een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van stijl met 
de knoppen                     voor 
lijstniveau verhogen of verlagen, of 
in MS Office met verkorte 
toetscombinatie Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
Gebruik dus niet de standaard 
opsomming- knoppen van MS 
Office om de stijl te veranderen! 12-11-2019 Presentatie Bestemmingsplan Museumkwartier en Valeriusbuurt 
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Voorzieningenaanbod 

Wat vindt u op dit moment van het voorzieningenaanbod in uw buurt?          

  %  
te veel 

% precies 
goed 

% te 
weinig 

% weet 
niet 

kinderdagverblijven 5 33 6 55 

huisartsen 0 54 24 22 

scholen 8 65 4 22 

buurt- en wijkcentra 3 57 14 25 

cafés 21 64 11 3 

restaurants 24 64 10 2 

daghoreca (bijvoorbeeld lunchroom of koffiehuis) 22 58 14 5 

winkels voor dagelijks boodschappen 1 63 35 1 

winkels voor niet-dagelijkse boodschappen 17 54 22 7 



Klik op het pijltje naast Nieuwe dia 
om een nieuwe dia aan te maken. 
Kies een van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia opnieuw 
moet worden aangepast aan de 
huidige indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s hebben 
allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde niveau 
hebben een opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt voor een 
kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  vier als 
vijf lijnen automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en achtste 
niveau lijnen uit onder resp. eerste, 
tweede en derde opsomming. 
Het negende niveau is een kleiner 
lettertype dat uitlijnt aan de 
linkermarge. Deze is geschikt voor 
bijvoorbeeld een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van stijl met 
de knoppen                     voor 
lijstniveau verhogen of verlagen, of 
in MS Office met verkorte 
toetscombinatie Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
Gebruik dus niet de standaard 
opsomming- knoppen van MS 
Office om de stijl te veranderen! 12-11-2019 Presentatie Bestemmingsplan Museumkwartier en Valeriusbuurt 
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Toevoegen woningen 

Wat vindt u van de volgende manieren om nieuwe woningen toe te voegen in bestaande woningblokken? 

  
% goed 

idee 
%  

neutraal 
% slecht 

idee 
% weet 

niet 

één bestaande woning opsplitsen in twee woningen 39 31 29 2 

een zolder ombouwen tot een woning 51 27 21 2 

een extra woning bovenop een bestaande woning bouwen 14 12 73 2 

Wat vindt u ervan als onderstaande voorzieningen na bedrijfsbeëindiging worden omgebouwd tot woningen?  

  
% goed 

idee 
%  

neutraal 
% slecht 

idee 
% weet 

niet 

kantoren 84 11 4 1 

bedrijven 77 16 5 2 

maatschappelijke voorzieningen (bv scholen, buurthuizen en kerken) 51 24 23 1 

winkels in winkelstraten 29 29 40 2 

winkels in woonstraten 58 22 19 2 

horecavoorzieningen in winkelstraten 30 33 34 3 

horecavoorzieningen in woonstraten 58 21 19 1 



Vragen  
en  

reacties 



Klik op het pijltje naast Nieuwe dia 
om een nieuwe dia aan te maken. 
Kies een van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia opnieuw 
moet worden aangepast aan de 
huidige indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s hebben 
allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde niveau 
hebben een opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt voor een 
kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  vier als 
vijf lijnen automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en achtste 
niveau lijnen uit onder resp. eerste, 
tweede en derde opsomming. 
Het negende niveau is een kleiner 
lettertype dat uitlijnt aan de 
linkermarge. Deze is geschikt voor 
bijvoorbeeld een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van stijl met 
de knoppen                     voor 
lijstniveau verhogen of verlagen, of 
in MS Office met verkorte 
toetscombinatie Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
Gebruik dus niet de standaard 
opsomming- knoppen van MS 
Office om de stijl te veranderen! 

Rondetafelgesprekken 

 Doel: voorbereiding verdiepingssessie 
 Met wie: vertegenwoordigers bewonersverenigingen, ondernemers, 

culturele instellingen en partijen uit bouw- en vastgoedsector  
 Wanneer: 4, 12 en 16 september  
 Waarover: belangen, zorgen verwachtingen  
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Klik op het pijltje naast Nieuwe dia 
om een nieuwe dia aan te maken. 
Kies een van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia opnieuw 
moet worden aangepast aan de 
huidige indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s hebben 
allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde niveau 
hebben een opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt voor een 
kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  vier als 
vijf lijnen automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en achtste 
niveau lijnen uit onder resp. eerste, 
tweede en derde opsomming. 
Het negende niveau is een kleiner 
lettertype dat uitlijnt aan de 
linkermarge. Deze is geschikt voor 
bijvoorbeeld een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van stijl met 
de knoppen                     voor 
lijstniveau verhogen of verlagen, of 
in MS Office met verkorte 
toetscombinatie Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
Gebruik dus niet de standaard 
opsomming- knoppen van MS 
Office om de stijl te veranderen! 

Uitkomsten  

 Eensgezind over de kwaliteiten van Museumkwartier en Valeriusbuurt: 
variëteit, stedenbouwkundige opzet en cultuurhistorie 

 Ook min of meer dezelfde zorgen: variëteit onder druk, bereikbaarheid 
onder druk en onvoldoende voorbereid op ‘opgaven van morgen’ 

 Te weinig dialoog  
 Onvoldoende gehoord en gezien door gemeente 
 Koester wat goed is, verander wat nodig is 
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Klik op het pijltje naast Nieuwe dia 
om een nieuwe dia aan te maken. 
Kies een van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia opnieuw 
moet worden aangepast aan de 
huidige indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s hebben 
allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde niveau 
hebben een opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt voor een 
kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  vier als 
vijf lijnen automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en achtste 
niveau lijnen uit onder resp. eerste, 
tweede en derde opsomming. 
Het negende niveau is een kleiner 
lettertype dat uitlijnt aan de 
linkermarge. Deze is geschikt voor 
bijvoorbeeld een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van stijl met 
de knoppen                     voor 
lijstniveau verhogen of verlagen, of 
in MS Office met verkorte 
toetscombinatie Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
Gebruik dus niet de standaard 
opsomming- knoppen van MS 
Office om de stijl te veranderen! 

Verder in gesprek 

 Eensgezind over de kwaliteiten van Museumkwartier en Valeriusbuurt: 
variëteit, stedenbouwkundige opzet en cultuurhistorie 

 Ook min of meer dezelfde zorgen: variëteit onder druk, bereikbaarheid 
onder druk en onvoldoende voorbereid op ‘opgaven van morgen’ 

 Te weinig dialoog  
 Onvoldoende gehoord en gezien door gemeente 
 Koester wat goed is, verander wat nodig is 
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Klik op het pijltje naast Nieuwe dia 
om een nieuwe dia aan te maken. 
Kies een van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia opnieuw 
moet worden aangepast aan de 
huidige indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s hebben 
allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde niveau 
hebben een opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt voor een 
kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  vier als 
vijf lijnen automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en achtste 
niveau lijnen uit onder resp. eerste, 
tweede en derde opsomming. 
Het negende niveau is een kleiner 
lettertype dat uitlijnt aan de 
linkermarge. Deze is geschikt voor 
bijvoorbeeld een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van stijl met 
de knoppen                     voor 
lijstniveau verhogen of verlagen, of 
in MS Office met verkorte 
toetscombinatie Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
Gebruik dus niet de standaard 
opsomming- knoppen van MS 
Office om de stijl te veranderen! 

Verder in gesprek 

 Eensgezind over de kwaliteiten van Museumkwartier en Valeriusbuurt: 
variëteit, stedenbouwkundige opzet en cultuurhistorie 

 Ook min of meer dezelfde zorgen: variëteit onder druk, bereikbaarheid 
onder druk en onvoldoende voorbereid op ‘opgaven van morgen’ 

 Te weinig dialoog  
 Onvoldoende gehoord en gezien door gemeente 
 Koester wat goed is, verander wat nodig is 
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Belangrijkste onderwerpen?  



Klik op het pijltje naast Nieuwe dia 
om een nieuwe dia aan te maken. 
Kies een van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia opnieuw 
moet worden aangepast aan de 
huidige indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s hebben 
allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde niveau 
hebben een opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt voor een 
kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  vier als 
vijf lijnen automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en achtste 
niveau lijnen uit onder resp. eerste, 
tweede en derde opsomming. 
Het negende niveau is een kleiner 
lettertype dat uitlijnt aan de 
linkermarge. Deze is geschikt voor 
bijvoorbeeld een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van stijl met 
de knoppen                     voor 
lijstniveau verhogen of verlagen, of 
in MS Office met verkorte 
toetscombinatie Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
Gebruik dus niet de standaard 
opsomming- knoppen van MS 
Office om de stijl te veranderen! 

Verder in gesprek 

 Eensgezind over de kwaliteiten van Museumkwartier en Valeriusbuurt: 
variëteit, stedenbouwkundige opzet en cultuurhistorie 

 Ook min of meer dezelfde zorgen: variëteit onder druk, bereikbaarheid 
onder druk en onvoldoende voorbereid op ‘opgaven van morgen’ 

 Te weinig dialoog  
 Onvoldoende gehoord en gezien door gemeente 
 Koester wat goed is, verander wat nodig is 
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Hoe hiermee omgaan?  



Klik op het pijltje naast Nieuwe dia 
om een nieuwe dia aan te maken. 
Kies een van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia opnieuw 
moet worden aangepast aan de 
huidige indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s hebben 
allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde niveau 
hebben een opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt voor een 
kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  vier als 
vijf lijnen automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en achtste 
niveau lijnen uit onder resp. eerste, 
tweede en derde opsomming. 
Het negende niveau is een kleiner 
lettertype dat uitlijnt aan de 
linkermarge. Deze is geschikt voor 
bijvoorbeeld een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van stijl met 
de knoppen                     voor 
lijstniveau verhogen of verlagen, of 
in MS Office met verkorte 
toetscombinatie Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
Gebruik dus niet de standaard 
opsomming- knoppen van MS 
Office om de stijl te veranderen! 

Verder in gesprek 

 Eensgezind over de kwaliteiten van Museumkwartier en Valeriusbuurt: 
variëteit, stedenbouwkundige opzet en cultuurhistorie 

 Ook min of meer dezelfde zorgen: variëteit onder druk, bereikbaarheid 
onder druk en onvoldoende voorbereid op ‘opgaven van morgen’ 

 Te weinig dialoog  
 Onvoldoende gehoord en gezien door gemeente 
 Koester wat goed is, verander wat nodig is 
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Wat voor maatregelen?  



Klik op het pijltje naast Nieuwe dia 
om een nieuwe dia aan te maken. 
Kies een van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia opnieuw 
moet worden aangepast aan de 
huidige indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s hebben 
allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde niveau 
hebben een opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt voor een 
kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  vier als 
vijf lijnen automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en achtste 
niveau lijnen uit onder resp. eerste, 
tweede en derde opsomming. 
Het negende niveau is een kleiner 
lettertype dat uitlijnt aan de 
linkermarge. Deze is geschikt voor 
bijvoorbeeld een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van stijl met 
de knoppen                     voor 
lijstniveau verhogen of verlagen, of 
in MS Office met verkorte 
toetscombinatie Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
Gebruik dus niet de standaard 
opsomming- knoppen van MS 
Office om de stijl te veranderen! 

Verder in gesprek 

 Eensgezind over de kwaliteiten van Museumkwartier en Valeriusbuurt: 
variëteit, stedenbouwkundige opzet en cultuurhistorie 

 Ook min of meer dezelfde zorgen: variëteit onder druk, bereikbaarheid 
onder druk en onvoldoende voorbereid op ‘opgaven van morgen’ 

 Te weinig dialoog  
 Onvoldoende gehoord en gezien door gemeente 
 Koester wat goed is, verander wat nodig is 
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Eerste indrukken 
en  

hoe verder?  


