-/-200m2

Het centrum wordt 200m2 kleiner en de gevel aan de Valetonlaan wordt
teruggelegd waardoor er een groter wateroppervlak ontstaat.

Zie ook www.denieuwegaard.nl

Stand van zaken:

ontstaat, er komen zonnepanelen op de (nieuwe) daken
en een groene gevel aan de noordkant (Kapteynlaan/
Eykmanlaan). Op dit moment wordt het voorlopig
ontwerp (bouw- en inrichtingsplan voor De Gaard)
uitgewerkt tot een definitief ontwerp waarin deze
vier amendementen zijn verwerkt. Naar verwachting
wordt het definitieve ontwerp eind maart/begin april
gepresenteerd, waarna de bestemmingsplanprocedure
van start gaat. Het bestemmingsplan komt dan ter
inzage op het gemeentehuis en er is er de mogelijkheid
tot inspraak (binnen de kaders die reeds door de
Raad zijn vastgesteld). De omwonenden, de BLVCcontactgroep en andere direct belanghebbenden
zullen ruim van tevoren worden geïnformeerd
over het moment van ‘ter inzagelegging’. Na de
bouwvoorbereiding in het najaar gaan de feitelijke
bouwwerkzaamheden naar verwachting begin 2017
van start. De totale bouwtijd zal ongeveer 14-16
maanden bedragen en gefaseerd plaatsvinden.
Begin 2018 wordt de oplevering van de vernieuwde
Gaard verwacht. Voor de zomer van 2018 volgt dan
de oplevering van de openbare ruimte.

Renovatie woningen
De Gaard
Van jaren 70 naar moderne woning
die voldoet aan eisen van deze tijd

De Nieuwe Gaard
Sinds de vorige nieuwsbrief zijn er alweer veel stappen gezet. Echter, deze zijn misschien niet altijd
meteen zichtbaar, daarom volgt hier een overzicht van de ontwikkelingen gedurende de afgelopen
maanden.
Zo is er een BLVC-contactgroep samengesteld, waarbij
BLVC staat voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid,
Veiligheid en Communicatie. In de BLVC-contactgroep
zitten circa twintig afgevaardigden uit verschillende
belangengroepen. Denk hierbij aan ondernemers en
bewoners van De Gaard, direct omwonenden van
De Gaard, vertegenwoordigers uit de buurten rond
De Gaard (o.a. Tuindorp, Voordorp) en de Wijkraad
Noord-Oost. Uiteindelijk zal er een BLVC-plan worden
opgesteld dat als doel heeft de renovatie en uitbreiding
van de Gaard te realiseren met zo min mogelijk
overlast voor de ondernemers, direct omwonenden,
buurtbewoners, scholen, bedrijven en overige
verkeersdeelnemers in het plangebied De Gaard. Half
januari kwam de contactgroep voor de eerste keer
bij elkaar. Tijdens deze kick-off is er veel waardevolle
informatie uitgewisseld en input geleverd. Daarnaast
zijn er afspraken gemaakt over de totstandkoming van
het BLVC-plan. De volgende bijeenkomst van de BLVCwerkgroep is op 30 maart. Voor deze bijeenkomst staat
het eerste ruwe concept BLVC-plan op de agenda en
wordt het concept DO (Definitief Ontwerp) van het
bouw- en herinrichtingsplan toegelicht.

BLVC-plan
In overleg met de BLVC-contactgroep worden de
kaders voor het BLVC-plan opgesteld. De aannemer
zal het BLVC-plan vervolgens inhoudelijk verder
uitwerken. In de BLVC-contactgroep kunnen de
deelnemers informatie brengen (‘wat leeft er in de
buurt’) en halen (‘voortgang van het project’). Er blijft
in zo’n traject altijd een (potentieel) spanningsveld
tussen zo snel mogelijk klaar willen zijn met bouwen
(het doel van de aannemer) en zo min mogelijk overlast
voor de omgeving (doel van de BLVC-contactgroep).
Daarom is het van belang dat de BLVC-contactgroep
vooraf de kaders vaststelt en blijft meedenken in het
ontwikkelings- en bouwproces tot de oplevering van
De Gaard en het openbaar gebied.
Voortgang renovatie en uitbreiding
Naar aanleiding van het plan voor de herontwikkeling
en uitbreiding van winkelcentrum De Gaard heeft
de gemeenteraad groen licht gegeven met vier
voorwaarden (amendementen): het centrum wordt
200m2 kleiner, de gevel aan de Valetonlaan wordt
teruggelegd waardoor er een groter wateroppervlak

Niet alleen het winkelcentrum zal worden
gerenoveerd, ook de woningen die tot De
Gaard behoren, worden gemoderniseerd.
Een belangrijk aspect hierbij is mileuvriendelijkheid en energiebesparing. Zo zijn inmiddels
de kozijnen van bijna alle woningen vervangen,
zijn ze uitgerust met dubbel glas én voorzien
van een beter geïsoleerde kunststofpui. Daarnaast wordt nog onderzocht of een nieuwe of
verbeterde gevel haalbaar en wenselijk is. Aan
de Obbinklaan is men inmiddels begonnen met
het afkoppelen van de bestaande cv-installaties
waarna de woningen worden voorzien van een
eigen cv-ketel. Hierdoor zal niet alleen de capaciteit van de cv-installatie toenemen, maar
krijgen de bewoners voortaan de mogelijkheid
om het verbruik zelf te regelen.
Daarnaast zullen woningen de komende tijd
verder worden gemoderniseerd, waarbij keukens, badkamers en toiletten worden gerestyled. Hiermee wordt niet alleen De Gaard
een eigentijds, modern winkelcentrum, maar
voldoen ook de woningen weer aan de wensen
van deze tijd!

Zie ook www.denieuwegaard.nl

Van viskar naar viswinkel

Iedereen kent Marthijn van de Mheen, die heerlijke
verse vis verkoopt vanuit zijn viskar in De Gaard. Net
als alle ondernemers heeft Marthijn alle vertrouwen in
de toekomst van De Nieuwe Gaard. Hij heeft dan ook
als een van de eersten een contract getekend voor een
mooie viswinkel aan het nieuwe plein en kijkt ernaar
uit om zijn viskar van 18 m2 in te ruilen voor een
schitterende winkel van 95 m2

een drogisterij binnen het winkelaanbod te hebben,
waarbij het zelfs gebruikelijk is dat er twee drogisterijen
zijn die elkaar aanvullen. Gelukkig is inmiddels het
Kruidvat gecontracteerd voor De Nieuwe Gaard,
maar die kan pas eind 2017/begin 2018 opengaan.
Nu bekend is dat de DA verdwijnt en het voor de
bezoekers van De Gaard heel vervelend is als er
anderhalf jaar lang geen drogisterij is, zal De Gaard
in gesprek gaan met andere kandidaat-drogisterijen
Gezondheidscentrum
die zich al hadden gemeld. Zo zal de komende
Ook met de schoenmaker en kapper Hizi Hair is er
maanden de mogelijkheid worden onderzocht om
overeenstemming over een nieuwe plek in De Nieuwe
tijdelijk een drogisterij te realiseren, vooruitlopend
Gaard, terwijl Bakkerij Neplenbroek zijn zaak fors zal
op de definitieve vestigingen in De Nieuwe Gaard.
uitbreiden. Helaas heeft de huurder die de apotheek met Ondertussen vinden er ook gesprekken plaats met
artsenpost en de DA-drogisterij runt zijn huurcontract
andere geïnteresseerde nieuwe ondernemers. Echter,
opgezegd. Winkelcentrum De Gaard had deze functies De Gaard is daarbij zeer kieskeurig en streeft naar een
graag willen behouden, maar helaas verhuizen de
optimale invulling van het winkelaanbod. Zo zouden
apotheek en artsenpost in mei naar het nieuwe
bijvoorbeeld een fietsenwinkel, opticien/audicien en
Gezondheidscentrum Eykmanlaan, 300 meter verderop een familierestaurant (ochtend, middag en avond) een
en zal de DA-drogisterij worden gesloten.
goede aanvulling zijn.
Drogisterij
Het is voor een wijkwinkelcentrum heel belangrijk om

In de volgende nieuwsbrief meer nieuws over de stand
van zaken ten aanzien van de verhuur.

Groene les op de
basisschool

Het huidige winkelcentrum De Gaard dateert uit de
jaren 90, toen er nog heel anders werd gedacht over
duurzaamheid en energiebesparing dan nu. Eigenaar
Nevo Vastgoed wil dat De Nieuwe Gaard juist het
toonbeeld van een groen en duurzaam winkelcentrum
wordt. Zo wordt momenteel veel geïnvesteerd in
modernisering en energiezuinige oplossingen voor
de woningen die bij De Gaard behoren en krijgen de
daken van het nieuwe winkelcentrum waar mogelijk
een groene beplanting en zonnepanelen.
Gezond en duurzaam eten
De Gaard wil ook graag kinderen van de basisscholen
in de omgeving betrekken bij de renovatie/uitbreiding
en hen zo meer bewust maken van duurzaamheid. Zo
zal er met OBS Voordorp een project over gezond en
duurzaam eten worden gestart. Gerard van Hezik,
van Groentezaak Van Hezik, zal de school in april
een bezoekje brengen. Hij zal de kinderen tijdens
een speciale ‘groene les’ vertellen over gezond en
duurzaam eten, waarbij uiteraard ook geproefd
mag worden. Daarnaast stelt De Gaard een aantal
kweekkasten beschikbaar voor de kinderen. Deze
mogen ze niet alleen mooi gaan ‘pimpen’, ze gaan hier
ook hun eigen groentes in telen. Het project wordt in
mei afgesloten met een gezellige, gezonde picknick in
De Gaard, waarbij uiteraard ook alle buurtbewoners
welkom zijn. Kortom, niet alleen een leerzaam, maar
ook een heel lekker project!

Ondertussen in De Gaard:

Primera wil graag het gemak van de klant vergroten
slaan. Een vriend gaf mij een tip over deze winkel en
het was binnen een half uur geregeld.
Hoe kijk je aan tegen de ontwikkelingen binnen
De Gaard?
Ik ben positief, maar dan moet het wel snel gaan
gebeuren. Er zijn momenteel diverse bouwprojecten
in de omgeving gaande. Zo worden de woonwijken bij
het Veemarkt- en het Rietveldterrein uitgebreid, iets
dat voor de ondernemers van De Gaard een belangrijk
omzetpotentieel vormt. Maar dan moet De Gaard
wel op tijd klaar zijn om deze nieuwe bewoners te
kunnen ontvangen, anders lopen we het risico dat ze
liever naar een ander, moderner winkelcentrum gaan.
Langzaam maar zeker begint de tijd te dringen…
Theo van Ledden is al geruime tijd het vertrouwde
gezicht bij Primera De Gaard. Hoe ben je in deze
winkel beland?
Dat was heel toevallig. Ik had net mijn horecazaak
verkocht en stond op het punt een nieuwe weg in te

Het assortiment van Primera bestaat nu
voornamelijk uit boeken, pakketservice en
rookwaren; gaat daar straks iets in veranderen?
Jazeker, dat zal worden uitgebreid. Ik wil graag
diensten aanbieden die het gemak voor de klanten
vergroten. Zo denk ik bijvoorbeeld aan een

reparatieservice waar mensen hun kapotte telefoon
kunnen inleveren en gerepareerd en wel weer kunnen
afhalen.
Wat voor bijzonders heb je meegemaakt de
afgelopen jaren?
Het is altijd leuk als er bekende Nederlanders
in de zaak komen. Zoals bijvoorbeeld de man
van de Albert Heijn reclames. Ook het bezoek
van Rita Verdonk herinner ik me nog goed. Ze
kwam binnen met maar liefst drie bewakers.
En als klanten een prijs winnen met de Lotto of
Staatsloterij is er altijd taart. We delen dan gezellig
mee in de vreugde.
Verder hebben we een heel breed klantenbestand,
in de leeftijd van 6 tot wel 99 jaar. Mijn oudste klant
komt hier altijd met haar dochter die inmiddels
ook al 70 jaar is. Zo’n moeder-dochterstel is
natuurlijk al heel bijzonder op zich, maar we
vonden het wel heel erg leuk toen we hoorden dat
moeder de auto bestuurde, omdat haar dochter niet
meer durfde te rijden…

Meer informatie? Wilt u meer weten over de ontwikkelingen rond De Nieuwe Gaard? Kijk dan op www.denieuwegaard.nl U vindt hier alle informatie over het project, impressies
van het nieuwe centrum en (video)interviews met bezoekers en winkeliers. Ook kunt u hier uw vragen stellen of suggesties achterlaten.
De Nieuwe Gaard op social media:
facebook.com/denieuwegaard
twitter.com/denieuwegaard e-mail: info@denieuwegaard.nl

