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Voorstel 1

Parkeerbalans
Parkeren onder gebouw   42 pp
Parkeren plan (ongewijzigd)  58 pp + 
              _________
Totaal                100 pp

Realisatie extra parkeren   42 pp

Voorstel 1
Parkeren conform voorstel Stek

Parkeren op begane grond onder het gebouw,  2 
trappenhuizen met lift, ontvangstruimte met ber-
gingen/opslag!
De 2 entrees liggen georiënteerd op de noordelijke 
zijde van het parkachtige gebied.
De begane grond heeft geen oriëntatie en/of relatie 
met de op de omliggende ruimte. De wanden kun-
nen gesloten zijn of transparant met begroeiing.
Er zijn geen goede referentie voorbeelden van zo 
een gebouw in een wat meer stedelijke omgeving. 
Wel zijn er voorbeelden parkeren in parkachtige om-
geving TU Eindhoven (jonge mensen studenten) . 
Het  gebouw voldoet niet aan de doelgroep, een on-
derwereld, weinig sociale controle tussen entrees 
en het wonen. De relatie met de buitenruimte is 
juist hier van belang. De toekomstige bewoners van 
deze doelgroep zijn vaak slecht ter been, dus de 
toegankelijkheid is van belang. 
Stedenbouwkundig is dit voorstel dus ongewenst!
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Voorstel 2

Parkeerbalans
Elsbroekerlaan    28 pp
Parkeren onder gebouw   38 pp  
Parkzone    30 pp  + 
     _________
Subtotaal    96 pp
Bestaand parkeren plan parkzone  58 pp  -
     _________
Realisatie extra parkeren   38 pp

Voorstel 2
Parkeerlus in combinatie met de Elsbroekerlaan

Gedeeltelijk parkeren op de begane grond onder 
het gebouw. De doorgaande verbinding van het par-
keren wordt op en via de Elsbroekerlaan afgewik-
keld. 
De Elsbroekerlaan heeft hier aan de noordzijde zij-
tuinen en achtertuinen, waardoor het parkeren hier 
zonder veel problemen ruimtelijk kan worden toege-
staan. Op de kop van het gebouw ter plaatse van de 
Garbialaan voorzieningen op de begane grond. Dit 
geeft het gebouw in ieder geval gedeeltelijk een ori-
entatie. Aan de noordzijde kan de openbare ruimte 
van de  parkzone worden vergroot!
Stedenbouwkundig biedt dit voorstel meer moge-
lijkheden dan voorstel 1.
Het gebouw kan in ieder geval een gezicht krijgen.10 pp
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Voorstel 3

Parkeerbalans
Elsbroekerlaan    33 pp
Onder gebouw    46 pp
Parkzone    32 pp + 
             _________
Subotaal                111 pp
Bestaand parkeren plan parkzone  58 pp  -
            _________
Realisatie extra parkeren   53 pp

Voorstel 3 
Kop Garbialaan gedeeltelijk parkeren onder ge-
bouw J. 

De parkeerrouting loopt onder het gebouw door 
naar de Elsbroekerlaan.  
De Elsbroekerlaan heeft hier aan de noordzijde zij-
tuinen en achtertuinen, waardoor het parkeren hier 
zonder veel problemen ruimtelijk kan worden toe-
gestaan. Op de kop van het gebouw ter plaatse van 
de Garbialaan voorzieningen op de begane grond. 
Dit geeft het gebouw in ieder geval gedeeltelijk een 
oriëntatie en een gezicht.. Aan de noordzijde kan de 
openbare ruimte van de  parkzone worden vergroot! 
Het gebouw komt hier aan de groene zone te liggen.
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Voorstel 4

Parkeerbalans
Garbialaan    21 pp
Elsbroekerlaan    28 pp
Nieuwe straat    44 pp + 
              _________
Subtotaal    93 pp
Bestaand parkeren plan parkzone  58 pp  -
              _________
Realisatie extra parkeren   35 pp

Voorstel 4
Alleen maaiveld parkeren en vergroting van het 
parkgebied

Gebouw J wordt enige meters opgeschoven in wes-
telijk richting en wat verkleind.
De oostelijke ontsluitingsweg wordt achter gebouw 
J doorgetrokken en met de Elsbroekerlaan ver-
bonden. Voor een groot deel vinden hier en op de 
Elsbroekerlaan het parkeren plaats. Het parkeren 
aan de noordzijde parkzone verdwijnt zodat hier de 
openbare ruimte wordt vergroot. Gebouw J oriën-
teert zich op de omliggende ruimte.  Bijvoorbeeld 
op de kop (Garbialaan) voorzieningen die passen bij 
en of in het zorgconcept. Deze voorzieningen kun-
nen binnen dit concept worden uitgebreid. Voor het 
overige wordt er direct gewoond aan de parkruimte.
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