Gebiedsvisie Kinderbos-Cathalijne-Rijsingen

“We zijn niet tegen bebouwing, maar
we willen wel dat er zorgvuldig wordt
omgesprongen met het mooie gebied.”

Werkgroep KCR
Ad van Dijk
Rob Jansen
Rien Schepens
Richard de Visser*
Henri van Weert

Toon van den Elsen
Romano van der Meijden*
Caspar van der Staak
Paul van der Vleuten*
Steven van de Wiel

 * leden initiatiefgroep
 10 groepsleden verdeeld in: 5 uit Kinderbos, 2 uit Cathalijne, 3
uit Rijsingen
 van deze bewoners zijn er 2 ondernemer en 4 grondeigenaar
(dus 3 verschillende stakeholders)
Het rapport ‘KCR Gebiedsvisie’ kan worden gedownload via de site:
https://www.kcrgebiedsvisie.nl/

KCR-gebiedsvisie

Het gebied K(inderbos)-C(athalijne)R(ijsingen)
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Proloog
De betekenis van de invoering van de Omgevingswet in 2021; hoe kun je je
daar een beeld van vormen?
 Visies van rijksoverheid, provincies en gemeenten lijken niet eenduidig,
zijn nog in ontwikkeling of nog niet vastgesteld.
 Inspirerende inzichten, bijv. van Floris Alkemade, zijn nog niet tot beleid
verheven.
 De overgang naar een circulaire economie, de energietransitie, de
klimaatadaptatie, de aanpak van de Pfas- en stikstofproblematiek - het
zijn nu nog slechts voornemens.
 De mogelijkheden op de overspannen woningmarkt zijn voor starters en
het groeiend aantal eenpersoonshuishoudens beperkt: de
woningvoorraad sluit niet aan op de vraag.
 De snelheid van technologische capaciteitsverbetering verdubbelt zich
jaarlijks (Wet van Moore/More van Moore).
 Meijerijstad beschikt nog niet over een integrale beleidsvisie die uitkijkt
naar bijv. het jaar 2050.
 Wel duidelijk is, dat participatie van de burger in zijn leefgebied in 2021
onvoorwaardelijk wordt.

We hebben de invoering van de Omgevingswet aangegrepen om te
participeren in de ontwikkeling van onze leefomgeving.
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Hoeve Arbeidslust.

Belangrijkste visie-statements
1. Behoud en verdere versterking van de aanwezige natuurwaarden en
cultuurhistorische waarden in het KCR-gebied.
Afwegen van deze waarden ten opzichte van overige locaties in
Meierijstad bij het eventueel zoeken naar bouwlocaties in het
KCR-gebied.
2. Geconstateerde symbiose tussen de belangen van bewoners, bedrijfs- en
grondeigenaren is uitgangspunt bij de ontwikkeling van het KCR-gebied.
3. Recreatie en toerisme zijn leidend bij de verdere ontwikkeling van het
KCR-gebied.
4. Versterking van de sociale cohesie en voorkomen van sociaal isolement
in Kinderbos en Cathalijne (onder andere door het faciliteren van een
ontmoetingsplek).
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Groenvoorziening
aan het
Sweelinckplein.

Oprijlaan naar Hoeve Arbeidslust.

Bolle akker.
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Verwachtingen richting Gemeentebestuur
Gemeente Meierijstad:
1) volgt huidig provinciaal beleid c.q. heroverweegt provinciale aanwijzing
(30 jaar geleden!!) van het gebied westelijk van Kinderbos tot potentieel
zoekgebied.
2) merkt KCR-gebied aan als recreatief-toeristische trekker.
3) faciliteert ontmoetingsplek voor KCR-bewoners - bewoners nemen de
exploitatie voor hun rekening.
4) ontwikkelt, in overleg met bedrijven in KCR-gebied, beleid voor klimaatneutrale productieprocessen.
5) ontwikkelt met Woonmeij, vanwege veranderende woonwensen, beleid
voor woningaanpassing in Kinderbos/Cathalijne.
6) ontwikkelt beleid dat verdere verdichting van de Ollandseweg en
Bobbenagelseweg voorkomt.
7) benut eventueel mogelijkheden om te bouwen op bestaand
bestemmingsplan Kinderbos-Noord.

Arcering links: het sinds 30 jaar in de provinciale
omgevingsverordening opgenomen KCR-zoekgebied
aangewezen zoekgebied.
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Waterberging.
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