
HET 
ZOMERHOF-
KWARTIER



22

WIE HIER IETS 
NEER WIL 
ZETTEN, HEEFT 
Z’N HANDEN 
ALTIJD VOL
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WAAROVER KUN JE IN 
2020 MEEDENKEN?

HET MASTERPLAN OP VIER MOMENTEN:

1. Informeren over de stand van zaken
 (zie je in ZOHO wandeling op 9 juli ‘20)

2.   Co-creeren op specifieke onderdelen zoals 
social resilience en het gebruik en beheer 
van de openbare ruimte

 (zie je in ZOHO zit-ting op 4 nov. ‘20)

3.   Op uitnodiging adviseren op specifieke 
onderdelen, zoals fasering

 (medio nov. ‘20)

4.  ZOHO beraad adviseert over masterplan o.a.
 op basis van participatie oogst
 (dec. ‘20 / jan. ‘21)

Vanaf 2021 volgen nog het bestemmingsplan, 
inrichtingsplan(nen), bouwplannen etc.
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WAT IS OPGEHAALD 
TIJDENS DE WANDELING?

Tijdens de zie je in ZOHO wandeling op 9 juli 
2020 werden er op zes locaties gesprekken 
gevoerd over de ontwikkeling van ZOHO. Goede 
uiteenlopende gesprekken zijn gevoerd over het 
behoud van de karakteristieke waarde van ZOHO. 
Enthousiast werd er gepraat over het dakpark 
en mensen aan veel groen, (bio)diversiteit en 
betaalbare voorzieningen te willen zien. De zorgen 
waren het meest gerelateerd aan de overlast die 
de ontwikkelingen zouden kunnen veroorzaken. 

Alle dromen, zorgen en kansen hebben we 
teruggebracht tot zeven thema’s:
• Behoud ZOHO
• Groen & duurzaamheid
• Openbare ruimte
• Parkeren & mobiliteit
• Stedenbouw & fasering
• Veiligheid & overlast
• Programma & voorzieningen

De input wordt meegenomen bij het opstellen van 
het masterplan. En/of bij het opstellen van latere 
plannen.
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WAT GEBEURT ER MET 
MIJN INPUT NA VANDAAG?

Alle input wordt gebundeld en (samengevat) 
teruggekoppeld aan de deelnemers.

Via de website en nieuwsbrief wordt een 
sfeerimpressie gegeven van de bijeenkomst.

Samen met de citizens organiseren we een 
terugkoppeling van de resultaten tijdens een 
citizens bijeenkomst.

De input wordt meegenomen bij het opstellen van 
het masterplan. En/of bij het uitwerken van latere 
plannen.

Het ZOHO beraad adviseert over het masterplan, 
o.a. op basis van de input uit de participatie.

Vervolgens stelt het college van B&W het 
masterplan vast, mede op basis van het 
participatieverslag.
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IN STAPPEN NAAR EEN 
NIEUW ZOHO
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HET NIEUWE ZOMERHOFPLEIN
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OP HET DAKPARK
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OP HET DAKPARK
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OP HET DAKPARK
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EEN GROENE TRIBUNE
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Speelgazon

Zitplekken

Natuurspelen

aanplant 
Betula Pendula orde 3

aanplant 
Fraxinus Excelsior orde 3

aanplant 
Salix alba orde 3

aanplant 
Salix alba orde 3

aanplant 
Salix alba orde 3

34 m

2 m

OP HET DAKPARK
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WATEROPVANG
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WATEROPVANG




