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Heeft u zelf 
nog ideeën 

voor het plan?

Wat kan 
er beter 
volgens u?

Wanneer worden de prijzen bekend 
gemaakt? 

Antwoord

De prijzen worden bekend gemaakt in 
het eerste kwartaal van 2024 wanneer de 
verkoop start. Als u zich inschrijft voor de 
digitale nieuwsbrief via www.portierdruten.
nl, dan weet u zeker dat u op de hoogte 
blijft van de laatste stand van zaken van het 
project. 

Hoogbouw past niet in Druten?

Antwoord

De gemeente heeft de ambitie om een 
intensief woonprogramma te realiseren op 
deze centrale plek, grenzend aan het centrum 
en dichtbij de mobiliteitshub. Deze locatie is 
daarvoor geschikt.  Dit leidt tot de 
keuze voor een voor ‘Drutense’ begrippen 
relatief dichte en op één plek ook hoge 
bebouwing. Het hoge gebouw en het 
gebouwde parkeren zijn nodig om een goede 
balans te scheppen tussen bebouwde ruimte 
en groen. In het huidige voorstel bestaat het 
appartementengebouw nabij D’n Bogerd uit 
6 lagen en het appartementengebouw aan 
de Raadhuisstraatzijde uit 10 lagen. 
Door op deze plek een woontoren te 
positioneren verbetert de oriëntatie in het 
stedelijk gebied en door dit gebouw een 
karakteristieke architectuur te geven voegt 
het een nieuw beeld toe aan de identiteit en 
de skyline van Druten

Komen er in het plan ook grote 
appartementen?

Antwoord

In het 6-laagse en 10-laagse 
appartementengebouw komen op de 
bovenste etage(s) grotere appartementen/ 
penthouses. 

Geen rode baksteengevels, geeft teveel 
contrast met het groen?

Antwoord

Voor het plan wordt een beeldkwaliteitsplan 
gemaakt wat onderdeel wordt van het 
bestemmingsplan. Dit plan wordt in nauw 
overleg met het Ruimtelijk Kwaliteits Team 
van de gemeente en welstand vastgesteld. 
Dit beeldkwaliteitsplan is de onderlegger 
voor het verder uitwerken van de gebouwen 
qua kwaliteit en uitstraling.  Wij zullen uw 
idee bespreken met de architect en de 
landschapsarchitect van het plan.

Parkeergarage = kolos in de wijk, waarom 
niet de grond in of aan de andere kant van 
d’n Bogerd?

Antwoord

De parkeerdruk van Bogerd oplossen maakt 
onderdeel uit van het ambitiedocument wat 
de gemeente Druten heeft opgesteld voor dit 
plan. Daarnaast leert de praktijk dat mensen 
heel graag voor de deur parkeren en niet de 
moeite willen nemen om een stukje te lopen. 
Dat is bij Bogerd ook het geval. Bij activiteiten 
in Bogerd staat de hele wijk, maar ook de Van 
Heemstraweg, vol met geparkeerde auto’s. 
Deze situatie is voor de omwonenden en 
gemeente niet wenselijk. Tevens bestaat de 
voorkeur om een groene loper te maken van 
de Van Heemstraweg tot aan de Waal. 
Om te voorkomen dat al het groen komt te 
vervallen voor het parkeren, is er gekozen 
voor één parkeerhuis bovengronds. 
Gezien de beperkte afmetingen van de 
locatie is het op deze plek niet mogelijk om 
een efficiënte ondergrondse oplossing te 
realiseren. 

Een seniorenwoning koop je voor de 
toekomst. Een parkeerplaats verder van 
de woning, ook als dit op moment van 
koopbeleid, kan op een later tijdstip een 
probleem worden. Liever een parkeerplaats 
dichtbij de woning?

Antwoord

De groene loper is het hart van het 
stedenbouwkouwkundige plan. Door de 
parkeerplaatsen dichtbij de woning te 
realiseren, gaat het concept verloren. 
De levensloopbestendige woningen en twee-
onder-een-kapwoningen hebben een eigen 
parkeerplaats op eigen terrein.

In- en uitrit aan Raadhuistraat zorgt voor 
problemen?

Antwoord

Wij hebben verkeersbureau Goudappel 
Coffeng ingeschakeld voor de begeleiding 
bij het vaststellen van het juiste aantal 
parkeerplaatsen en de wegenstructuur. 
Samen met de specialisten van de gemeente 
zoeken zij de juiste oplossing. 

Afsluitbare parkeergarage i.v.m. hangjeugd; 
parkeerterrein nu al overlast van jeugd?

Antwoord

De uitwerking en ingebruikname van de 
parkeergarage wordt in samenspraak met 
de gemeente vormgegeven. We zullen deze 
opmerking meegeven aan het team dat hier 
verantwoordelijk voor is. 

Komen er deelauto’s in het gebied?

Antwoord

Wij zullen uw idee, in overleg met de 
gemeente, onderzoeken om te kijken of 
het mogelijk is en (indien mogelijk) hoe dit 
praktisch vorm te geven.

Is het geen goed idee om bij de 
Buurmeesterstr/ Heemstraweg een rotonde 
te maken? 

Antwoord

De Buurmeesterstraat en Van Heemstraweg 
vallen buiten het gebied van de ontwikkeling 
van Portier. Hierdoor kan dit idee niet worden 
meegenomen in de planvorming. 
De gemeente reageert als volgt op deze 
suggestie: Hoewel een rotonde een oplossing 
kan zijn, is dit niet de beste oplossing. 
Technisch gezien is een rotonde een enorme 
uitdaging vanwege de zeer beperkte ruimte, 
de aanwezigheid van bovenlokale kabels en 
leidingen in de bermen en de A-watergang 
van het Waterschap Rivierenland. Verder 
heeft de Buurmeesterstraat niet het 
benodigde profiel en kan ook niet eenvoudig 
geschikt gemaakt worden om als veilige 
ontsluitingsweg te functioneren. Daarnaast 
staan de kosten van de aanleg van een 
rotonde in schril contrast met de kosten 
van de huidige geplande oplossing. Tijdens 
de planvorming van Druten-West is een 
verkeersvisie opgesteld die inzicht geeft 
in de verkeersontwikkeling als gevolg 
van de ruimtelijke ontwikkelingen in de 
wijk. Met behulp van het verkeersmodel 
zijn de effecten op de verkeerstromen 
inzichtelijk gemaakt en is bepaald dat 
een halve aansluiting ter hoogte van de 
Buurmeesterstraat/Van Heemstraweg de 
beste oplossing is. 


