
Gebiedspaspoort Blinkert
WOP Middelwatering - 11 juli 2017

C
O

N
C

EP
T



2

1    Inleiding

In de vergadering van de WOP Middelwatering  op 11 
juli 2017 heeft Ingrid Broos, junior projectleider bij 
de gemeente Capelle aan IJssel, toegelicht dat in de 
komende periode wordt nagedacht over het toekomst van 
het gebied rondom het huidige zwembad De Blinkert  na 
sluiting. 

De afgelopen twee jaar is voor verschillende locaties 
in de wijk Middelwatering gewerkt aan zogenoemde 
“gebiedspaspoorten”. Op dit moment is op verschillende 
locaties de uitvoering van de plannen zichtbaar. Een 
volgende locatie waarvoor een gebiedspaspoort wordt 
gemaakt is het gebied rondom het huidige zwembad de 
Blinkert. 

Samen met omwonenden en organisaties in het gebied 
wordt de komende periode nagedacht over de toekomst 
van het gebied. Tijdens deze vergadering licht Ingrid Broos 
de vervolgstappen en uitgangspunten toe, waarmee we 
aan de slag gaan. En ze hoort graag van de aanwezigen 
hun eerste aandachtspunten en de manier waarop zij 
betrokken willen worden. 

Luchtfoto Blinkertgebied
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In het kader van de herstructurering sportparken is 
overeengekomen dat de tennisverenigingen CTC en LTC 
De Blinkert in de loop van 2011 gezamenlijk op een nieuw 
tenniscomplex op sportpark Schenkel zijn gehuisvest en 
het Blinkertterrein als woningbouwlocatie te bestemmen. 
In 2012 is besloten om de woningbouwplannen uit te 
stellen om vervolgens in 2015 te besluiten om een nieuw 
zwembad te gaan realiseren aan het Alkenlaanweg/
Pelikaanweg. Dit biedt weer een aanleiding om na te 
denken over de invulling van het Blinkertgebied na sluiting 
van het zwembad. Vorige week heeft de gemeenteraad 
het startsein gegeven om een gebiedspaspoort uit te 
gaan werken voor deze locatie.

In 2007 was er het voornemen om de voetbalvelden van VV 
Capelle rondom het zwembad te leggen en het sportpark 
te herontwikkelen voor woningbouw. Dit bleek toch niet 
de meest toekomstgerichte oplossing voor dit gebied; dat 
plan is stopgezet. Daarna zijn er nog andere varianten 
verkend. In 2009 heeft het college van B&W besloten 
om het bestaande sportpark ’t Slot te handhaven en de 
benodigde investeringen te doen.  

Voordat een toelichting wordt gegeven 
op de uitgangspunten voor het 

opstellen van het gebiedspaspoort 
neemt Ingrid Broos de 
aanwezigen - aan de hand van 
luchtfoto’s - mee in de historie 
van het gebied.  Ze laat als eerste 

enkele historische foto’s zien. In 
1971 zijn de openluchtzwembaden 

geopend en in 1983 is het overdekt 
zwembad eraan toegevoegd. 

In 2002 heeft de gemeente een vergunning verleend om 
het bestaande centrum om te bouwen naar het huidige 
sportcentrum. 

2    Een terugblik naar het verleden

Luchtfoto 2004

Luchtfoto 2009 Luchtfoto 2016
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Stichting Havensteder en voetbalvereniging Capelle. 
Wij hebben hen gevraagd naar hun ambities en wat zij 
belangrijk vinden voor het gebied. Daarnaast zijn ook 
globale ruimtelijke schetsen gemaakt om een gevoel 
te krijgen wat er zou passen op deze locatie. Deze 
locatiestudie met uitgangspunten is vorige week door de 
gemeenteraad vastgesteld, tezamen met het besluit van 
de gemeenteraad op 3 juli 2017 om voor dit gebied een 
gebiedspaspoort uit te werken.

Voorbereiding gebiedspaspoort

Ter voorbereiding op het uitwerken 
van het gebiedspaspoort is een 
locatieverkenning gedaan, resulterend 
in enkele uitgangspunten voor het 
gebiedspaspoort. In de verkenning is 

gekeken naar de huidige kenmerken van 
het gebied en er zijn gesprekken gevoerd 

met de partijen in de directe omgeving: 
sportcentrum David Lloyd, woningcorporatie 

Een gebiedspaspoort wordt gemaakt 
voor locaties waar nu of op termijn een 
herontwikkeling gaat plaatsvinden. Het 
document beschrijft enerzijds de ambities 
van het gebied en het gaat concreter in op 
de randvoorwaarden voor bijvoorbeeld de 
bouwhoogte, duurzaamheid, architectuur 
en parkeren. 

Doel  gebiedspaspoort

Een gebiedspaspoort wordt vastgesteld door de 
gemeenteraad en is daarna het kader voor toekomstige 
bouwplannen. Het is een uitnodiging aan een ontwikkelaar 
om een plan te maken dat past binnen de kaders van het 
gebiedspaspoort. 

Hoe komt een gebiedspaspoort tot 
stand? 

Een gebiedspaspoort komt tot stand in samenwerking 
met omwonenden en de organisaties in het gebied. In 
verschillende bijeenkomsten worden suggesties en 
aandachtspunten, welke u belangrijk vindt, opgehaald en 
krijgen een plek in het gebiedspaspoort. 

3   Wat is een gebiedspaspoort?
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4. Behoud en verbeteren groengebied

Een ander uitgangspunt betreft het behoud en verbeteren 
van het groengebied tussen het Blinkertgebied en de 
Algeraweg. Het is een robuuste natuurlijke groenstrook, 
waarbij de ambitie is om deze met kleinschalige 
aanpassingen te verbeteren. Bij het uitwerken van het 
gebiedspaspoort wordt bekeken hoe dit groengebied 
betrokken kan worden bij de toekomstige plannen. In het 
verleden is weleens sprake geweest om dit groengebied 
te gebruiken voor de woningbouwplannen. Dat is nu niet 
het uitgangspunt.

5. Verbeteren parkeren + betere uitstraling

Op en rondom het Blinkertgebied zijn diverse functies die 
gebruik maken van parkeerplaatsen. Het sportcentrum 
heeft een eigen afgesloten parkeerterrein voor haar 
leden en heeft aangegeven graag mee te denken over 
het verbeteren van het parkeren. Het parkeerterrein 
aan de noordzijde van het sportcentrum is in eigendom 
van de gemeente. Langs de P.C. Boutenssingel zijn ook 
een aanzienlijk aantal parkeerplaatsen. Op bepaalde 
momenten, bijvoorbeeld bij belangrijke voetbal-
wedstrijden, is het heel druk met parkeren. In totaliteit 
wordt bekeken hoe het parkeren verbeterd kan worden, 
uiteraard ook rekening houdend met de nieuwbouw.

in de verkenning. Het uitgangspunt hierbij is dat zo’n 
invulling van dit gebied altijd een mix zal zijn van sociale 
woningbouw gecombineerd met een ander woningtype 
dat aansluit op de bestaande bebouwing in de omgeving, 
zoals de Rondelen.

3. Meedenken met ambities sportcentrum 
David Lloyd

Het sportcentrum heeft aangegeven graag op de huidige 
locatie gevestigd te blijven en heeft ook ambities die 
bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van dat gebied. 
Zij hebben een aantal ambities, waar de komende tijd 
onderzoek naar gedaan wordt. Het sportcentrum creëert 
graag meer gevoel van luxe en openheid. Dat kan door 
meer groen, bijvoorbeeld aan de wanden en op de 
parkeerterreinen. Ook hebben zij de wens om de leden de 
mogelijkheid te bieden buiten iets te kunnen drinken: in 
een buitentuin, terras of zonnedek. Om de club compleet 
te maken realiseert het sportcentrum graag enkele 
outdoor tennisbanen. Het sportcentrum heeft onlangs 
flink geïnvesteerd in vernieuwing van het sportcentrum 
en wil de komende jaren verbeteringen doen aan de 
buitenzijde. 

De gemeenteraad heeft bij het besluit over de start van 
het gebiedspaspoort enkele uitgangspunten vastgesteld.  

1. Woningbouwontwikkeling met voornamelijk 
appartementen

Het eerste uitgangspunt is dat we voor het gebied 
een woningbouwontwikkeling gaan verkennen. Uit de 
schetsen - die in de voorverkenning zijn gemaakt - blijkt 
dat laagbouw om meerdere redenen geen geschikt 
scenario is voor deze plek. Ondermeer vanwege de hoge 
flat aan de zuidzijde van het gebied (14 lagen hoog). Ook 
als je uitzoomt is een groenzone in de wijk te zien met 
losse gebouwen in het groen. Een ontwikkeling met 
laagbouw op het Blinkertgebied doorbreekt die structuur. 
Bij het uitwerken van het gebiedspaspoort wordt daarom 
verkend hoe het gebied ontwikkeld kan worden met 
voornamelijk de nieuwbouw van appartementen.

2. Met Havensteder de mogelijkheden  
uitwerken voor sociale woningbouw

Binnen die nieuwbouw van appartementen wordt met 
Havensteder verkend of er een match mogelijk is met 
sociale woningbouw. Havensteder heeft de ambitie om in 
de komende 10 à 15 jaar ongeveer 300 sociale woningen 
te realiseren in Capelle aan den IJssel. Momenteel 
worden hiervoor met Havensteder de geeschikte locaties 
in Capelle in beeld gebracht. Het Blinkertgebied is 
één van de kansrijke locaties en wordt meegenomen 

4   Uitgangspunten gebiedspaspoort
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persoonlijk uitgenodigd voor bijeenkomsten. Ingrid 
Broos nodigt de aanwezigen uit om contactgegevens te 
mailen naar i.broos@capelleaandenijssel.nl indien er  
belangstelling is om alle correspondentie van het project  
Blinkert te ontvangen. 

Op de hoogte blijven?

Sinds vorige week is een website online met meer 
informatie over de voortgang van projecten in de stad: 
www.capellebouwtaandestad.nl. Ook de ontwikkelingen 
over het gebiedspaspoort Blinkert zijn op die website 
te raadplegen. De omwonenden van het gebied worden  

De vervolgstappen

Binnenkort wordt een uitnodiging verstuurd naar de 
omwonenden voor een bijeenkomst op 5 september 2017. 
In die bijeenkomst willen wij de aandachtspunten en 
suggesties gaan ophalen die de omwonenden belangrijk 
vinden voor dat gebied. 

Op basis van die inbreng wordt een eerste 
versie van het gebiedspaspoort 

gemaakt, licht Ingrid Broos toe. 
In een vervolgbijeenkomst 
omstreeks november/december 
2017 wordt deze eerste versie 
van het gebiedspaspoort toe-
gelicht, uitleg gegeven hoe 

daarin de eerdere opmerkingen 
zijn verwerkt reacties opgehaald 

op deze eerste versie. 

Vervolgens wordt het gebiedspaspoort aangepast, 
waarna het bestuur besluit of deze versie akkoord is om 6 
weken ter inzage te leggen. In deze periode kan iedereen 
reageren op de plannen. 

De verwachting is dat na de zomervakantie van 2018 het 
gebiedspaspoort wordt vastgesteld. Vervolgens kan een 
ontwikkelaar worden geselecteerd en het concrete plan 
verder worden uitgewerkt.

5   Vervolgproces

Website met informatie over alle projecten in Capelle: www.capellebouwtaandestad.nl 
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► Hoe wordt omgegaan met het 
kappen van bomen?

Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk 
bomen te behouden. Samen met de 
groenadviseur van de gemeente wordt 
gekeken welke bomen eventueel gekapt 

moeten worden in verband met een 
slechte levensverwachting. 

► De plek is interessant voor jongeren en 
starters. Bij de Erasmus Universiteit zijn 
bijvoorbeeld op een beperkt aantal vier-
kante meter studentenwoningen gereali-
seerd.  

De komende tijd wordt verkend wat voor type woningen  
gewenst zijn in het gebied en voor wie, legt Ingrid Broos 
uit. Suggesties, zoals deze, zijn hierbij van harte welkom. 

► Is woningbouw de enige functie die wordt 
toegevoegd? 

Wonen is wel het primair uitgangspunt, maar ook wordt 
gekeken naar mogelijke aanvullingen met sport- en 
leisuregerelateerde activiteiten. 

In de nieuwbouwplannen is geluid een 
belangrijk aandachtspunt, waarmee 
rekening gehouden moet worden. Hier 
wordt ook onderzoek naar gedaan. 

► Hoe lang is momenteel de 
wachttijd voor een sociale 
woning in Capelle?

Ingrid Broos geeft aan dit antwoord na te 
vragen bij Havensteder. 

► Speelt de gemeente een rol bij de aanpak 
van ‘scheef wonen’?

Wethouder Dick van Sluis licht toe dat de gemeente zich 
daar inderdaad voor inzet. 

► Wordt het gebied - dat nu als opslagter-
rein in gebruik is - ook bij de gebiedsont-
wikkeling betrokken?

Dit deel van het gebied is inderdaad onderdeel van het 
gebied waarvoor een woningbouwontwikkeling verkend 
wordt. 

► Hoe wordt de aansluiting gezocht met de  
bestaande Rondelen?

Deze aansluiting wordt gezocht op zowel ruimtelijk vlak 
(woningen in de vorm van appartementen, toegangsweg 
en parkeren, groen en water) als op sociaal vlak (juiste 
mix van doelgroepen en verbeteren sociale cohesie).

► In het verleden was er het voornemen om 
de “korte flat” van de Rondelen te slopen. 
Is hiervan nog steeds sprake?

Een sloop van deze flat is niet het voornemen. De huur-
appartementen zijn in kwalitatief goede staat en zijn 
zeer gewild. Stichting Havensteder gaat investeren in de 
fysieke kwaliteit en duurzaamheid van de flat. 

► Er is een geluidsscherm geplaatst aan de 
overkant ter bescherming van ’s Graven-
land. Daardoor weerkaatst het geluid van 
het scherm naar de Rondelen, waardoor 
overlast ervaren wordt. Omdat de Algera-
weg een dijk is kan daar geen voorziening, 
zoals een geluidscherm, worden aange-
bracht. Wordt ermee rekening gehouden 
dat toekomstige bewoners hetzelfde kun-
nen gaan ervaren? 

5   Vragen en opmerkingen
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► Kan de ingang van sportpark ‘t Slot wor-
den verplaatst naar de kant van het Blin-
kertgebied? En is het mogelijk dat er bij 
drukbezochte wedstrijden geparkeerd 
kan worden in het Blinkertgebied?

Na de zomervakantie wordt een parkeeronderzoek 
uitgevoerd. De uitkomsten van dit onderzoek worden 
gebruikt in het uitwerken van het gebiedspaspoort. 

► Is er in het gebied ook ruimte voor speel-
voorzieningen, bijvoorbeeld een ontdek-
tuin. 

Deze suggestie krijgt aandacht in combinatie met de vraag 
hoe de bestaande groenzone tussen het Blinkertgebied 
en de Algeraweg doorgetrokken kan worden naar het 
gebied. 

 


