
Gemeente Hillegom

Bestaande situatie
Ringvaartterrein Hillegom

Hillegom



Gemeente Hillegom

uitsnede Streekplan Zuid-Holland West (2003)
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uitsnede Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (2009)

Inhoud Kadernota

- Beleidskaders
   - Landelijk
   - Provinciaal
   - Regionaal
   - Gemeentelijk

- Milieu- en overige uitgangspunten
      - Bodem
   - Water
   - Flora en fauna
   - Akoestiek
   - Externe veiligheid
   - Luchtkwaliteit
   - Archeologie
   - Kabels en leidingen
   - Verkeer en parkeren
   - Duurzaamheid
   - Bedrijven en milieuzonering

- Stedenbouwkundige uitgangspunten
   - Analyse
   - Ruimtelijke opgave
   - Beeldkwaliteit

- Programmatische uitgangspunten
   - Woningbouwprogramma
   - Overige programma’s
   - Verkeer en parkeren
   - Groen en water
   - Speelvoorzieningen
   - Huisvuilinzameling en riolering
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ontsluiting groen en water

Kadernota
Ringvaartterrein Hillegom
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Compact wonen aan ‘t water
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De ho�es buurt

analyse locatie en omgeving

deelgebieden

raamwerk-ontwikkeling

ruimtelijke ambities

proefverkaveling
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Dorps wonen

- Dorps wonen aan de Ringvaart en Hillegommerbeek

- Gelegen in de bestaande bebouwingscontour

- Ruime en groene opzet in combinatie met water

- Speelplekken in de wijk, openbare plekken aan het water

- Voor alle doelgroepen

- Traditionele Hillegomse architectuur

- Natuurlijk materiaalgebruik


