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Globale samenvatting reacties, vragen en antwoorden: 
  
 Er worden naast gemeente als eigenaar, nog verschillende partijen genoemd, welke zijn dat? 

Antwoord projectmanager: een aantal partijen/eigenaren heeft een intentieovereenkomst met de 
gemeente ondertekend, om onderzoek te doen of gezamenlijk een haalbaar ontwikkelkader kan 
worden opgesteld. Deze partijen zijn: Rovase, Dura Vermeer, BPD, Nosrati en Filippo. Er zijn meer 
eigenaren in het gebied, maar die hebben aangegeven of alleen geïnformeerd te willen blijven, of 
wachten de verdere ontwikkelingen af.  
 Gehoopt wordt op een elegante oplossing bij Suez/Industrieweg. Het zou bijvoorbeeld een 

mooie oplossing zijn om een voetpad onder de brug te maken of over de ophaalbrug langs de 
kanovereniging. 

Antwoord supervisor: Het oeverpark moet noordwaarts een vervolg krijgen. Gelijkvloerse oplossing is 
moeilijk maar onderlangs bij de brug Industrieweg en als we meer de stad uitfietsen bij de Havenweg 
nog een keer.  
 Invulling van de WAR (Eemfront): hoe staat het ermee? 

Antwoord projectmanager: dit is één van de eerste projecten dat ontwikkeld gaat worden door 
ontwikkelaar Rovase. 
 Is gedacht aan verdieping van de Amsterdamseweg, zoals bijvoorbeeld ook in Soesterberg is 

gedaan? 
Antwoord supervisor: ja dat is overwogen, maar nog niet getekend omdat er eerst meer 
onderzoeken moeten plaatsvinden om na te gaan of het verkeerskundig gezien wel noodzakelijk is. 
 Er wordt weinig met water gedaan. Water is waard creatie en water is waarde vermeerderend 

voor bewoners. 
Antwoord projectmanager: In de reacties die betrokkenen hebben gegeven is veel aangegeven over 
belang thema water/de Eem. Wordt er ook historiserend gebouwd (verwijst naar Bronswerk)?  
Antwoord supervisor: vanuit het verleden zijn er wel beelden, dit zo zeker kunnen. 
 Er zijn geen speelvoorzieningen getekend. 

Antwoord supervisor: dit is nog een hoofdopzet, een schematische tekening. Ook spelen mag niet 
worden vergeten, maar is nu nog te vroeg. 
  
  
  


