
Van: Jacqueline van Gils <J.vanGils@hltsamen.nl>  
Verzonden: donderdag 27 augustus 2020 10:25 
Onderwerp: Nieuwsbrief project Woonzorgzone Elsbroek met resultaten enquête 

 
Ter info stuur ik je onderstaande nieuwsbrief van het project Woonzorgzone Elsbroek met daarin de 
resultaten van de gehouden enquête onder geïnteresseerden en omwonenden. Wellicht interessant 
voor raadsleden. 

 
Het plan is om in oktober dit jaar met de direct omwonenden in gesprek te gaan (fysiek, Corona-
proof) om de aansluiting van het plan op het bestaande gebied te bespreken. Dit wordt momenteel 
nader uitgewerkt. Zodra we meer informatie hebben zal ik je weer informeren. 
 
Met vriendelijke groet, 
Werkorganisatie HLTsamen 

 
Jacqueline van Gils 

Projectleider 

Team Planvorming 
 
 

 
 
 

 
Van: Desiree Broekhuis - AM  
Verzonden: donderdag 27 augustus 2020 09:39 
Onderwerp: Resultaten online enquête project Elzenhof Hillegom 

 

Wonen in Elzenhof | Klik hier voor de webversie.  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fclick.am.nl%2Fls%2Fclick%3Fupn%3DsskU5Ud-2FE78JacBhMPX7HN-2BTGYwyYMkyMJ2-2B4br6hExz3yMOKkQwUIYsbrCVoV-2B3Lcs4sjFHsavrp4QU-2BcdyJA-3D-3D4eeJ_SlMCWWg1xv0tAwzY0hRYM3pVyUT3lHKAYCcElDsVyCo-2B6RudXbiO-2BzXwc7vQ1TEL6M191ATlEfwxvW60oelNaEn-2Fn-2BtdNPKXxDIKDho6EORkEYwdiWWt8TNTw09zs-2BxwvzTxO-2FxdmxlkK7jDtJtBGC0vWGMW-2Buo-2FJOmOmWu74OARccgdezxqvhRgP6DEjyXxNXK1CRBuamNevXqUq4xIixVoPSYJVQtMamHexlrr1bvH0ZD5HEDcMuBjWLBW-2BjXJi6bq5Iw7DBOcItKjuP0NnbQUo7XX25Z-2BhV-2Bxgvv3abg-3D&data=02%7C01%7Cj.vangils%40hltsamen.nl%7C526a06c37cc947d8cb7c08d84a5c4508%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C0%7C637341107439641581&sdata=cYvaH8Z%2BVt9x7jqbEm%2FcNlufh0g6ZTBGHVjqyK7B6WY%3D&reserved=0


  

   
  Geachte mevrouw Van Gils, 

 

Zoals u bekend is het voorlopig Stedenbouwkundig plan van Elzenhof 

definitief vastgesteld. Wij zijn dan ook begin juli gestart met een (online) 

enquête, waarin wij uw input hebben gevraagd over een aantal onderdelen 

van het plan Elzenhof, zoals het groen, spelen, parkeren en uw reactie op de 

ontwerpen van de zorg- en levensloopbestendige appartementen (huur) en 

grondgebonden koopwoningen. 

Inmiddels is de enquête gesloten en infomeren wij u hierbij graag over de 

resultaten hiervan. 

 

Enquête 

De enquête is door maar liefst 378 belanghebbenden en geïnteresseerden 

ingevuld en wij bedanken hun hartelijk voor de ontvangen input en reacties. 

 

De enquête was ingedeeld in 2 delen met de volgende onderwerpen: 

1. Het ontwerp van Elzenhof 

  - Voorlopig ontwerp 

  - Parkeren 

  - Speelvoorzieningen 

  



  - Buurtapp 

 

2. Voorkeur voor woningtypen 

  - Woonzorgappartementen 

  - Levensloopbestendige huurappartementen  

  - Grondgebonden woningen 

 

Het ontwerp van Elzenhof 

Het verhaal van Elzenhof en het voorlopig ontwerp van Elzenhof spreekt ruim 

90% aan. Groen en waterrijk, toegankelijk en veilig en gezond zijn de 

belangrijkste onderdelen. Ruim 85% van de respondenten staat positief 

tegenover de parkeervoorzieningen maar 10% is daar nog niet zeker van. In 

het huidig ontwerp is daarom veel aandacht besteedt aan de verkeersdrukte 

als aan het aantal parkeerplaatsen en de positie daarvan. Er is weinig 

behoefte om een auto te delen. 

 

 

klik op de afbeelding om een grotere variant te downloaden 

 

De speel- en bewegingstuin moet geschikt zijn voor kinderen, volwassenen 

en senioren. Voorkeur gaat uit naar het gebruik van natuurlijke materialen. 

Voor de buurtapp lijkt ook interesse. Aan deelmobiliteit wordt minder waarde 

gehecht, ca. 13% wenst hier gebruik van te maken. 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fclick.am.nl%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D-2BB47Ll0KiANIfE3c17-2BuhbphMZ-2F9zoH5sfZAeM476RL8XLdXT-2FjpQR7-2BGQO0XAFA-2BBzpRlpTkI2-2Fn1vhg-2FW7YArdPT27JdW46yxBy8jhZu0-3DFE6v_SlMCWWg1xv0tAwzY0hRYM3pVyUT3lHKAYCcElDsVyCo-2B6RudXbiO-2BzXwc7vQ1TEL6M191ATlEfwxvW60oelNaEn-2Fn-2BtdNPKXxDIKDho6EORkEYwdiWWt8TNTw09zs-2BxwvzTxO-2FxdmxlkK7jDtJtBGCy2JIYgLdrxx25htJSHvNf-2BDyGPzoNGnP-2BcdNqFucQPVRpxqMhBSsLmwXp04KLQuoYnkHyFA-2BQpzKtBhdsHWrqeSnsbeUfsLBruUBTcgplheE6XBIoinh5KPAoL2TDUI-2BYn1uLDbMMSnvS0QNCd65A-3D&data=02%7C01%7Cj.vangils%40hltsamen.nl%7C526a06c37cc947d8cb7c08d84a5c4508%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C0%7C637341107439641581&sdata=aIjODjvkExhoyBstfyT%2F96RWC9Whl4qX6CBugwmeScM%3D&reserved=0


 

klik op de afbeelding om een grotere variant te downloaden 

 

Voorkeur voor woningtypen 

Ruim 90% van de respondenten zou graag in één van de woningen in 

Elzenhof willen wonen. Voorkeur gaat met name uit naar de 

levensloopbestendige huurappartementen en de grondgebonden woningen 

(koop). Uit de open antwoorden komt ook de vraag naar 

levensloopbestendige koopappartementen naar voren. Helaas kunnen wij 

deze niet in het huidige plan aanbieden. 

 

 

klik op de afbeelding om een grotere variant te downloaden 

 

Ook met de input vanuit de ontwerpen van de woningen en appartementen 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fclick.am.nl%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D-2BB47Ll0KiANIfE3c17-2BuhbphMZ-2F9zoH5sfZAeM476RL8XLdXT-2FjpQR7-2BGQO0XAFAxBtVVfKHYJj2-2BtRHDoGJU5GvzpAQsQR7mdyUBgOoaFI-3DSij6_SlMCWWg1xv0tAwzY0hRYM3pVyUT3lHKAYCcElDsVyCo-2B6RudXbiO-2BzXwc7vQ1TEL6M191ATlEfwxvW60oelNaEn-2Fn-2BtdNPKXxDIKDho6EORkEYwdiWWt8TNTw09zs-2BxwvzTxO-2FxdmxlkK7jDtJtBGIydJawcQwQRYjDoPYWyJ993osie8ncJAbGFYS7J-2BjYw4P4hGhTsukiwK7FL3zKnDMCQyvmLUfD07lsYmQ8TG4Ex6PPZhiWE5vxlM-2FbjWE20rVoPsBBYTDatRBHV-2Bp0SIkxavA-2BEGgmFje0qbA18tIc-3D&data=02%7C01%7Cj.vangils%40hltsamen.nl%7C526a06c37cc947d8cb7c08d84a5c4508%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C0%7C637341107439651583&sdata=fCFX2aguZZ8PZhq5NVlrMKAVzDTZyLBwKtbb%2BcVk0tk%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fclick.am.nl%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D-2BB47Ll0KiANIfE3c17-2BuhbphMZ-2F9zoH5sfZAeM476RL8XLdXT-2FjpQR7-2BGQO0XAFAnOWUbm7-2BPC-2B5iCbaKXNPpzANM65RL9jIqpYQ9SWb1ak-3D2wqN_SlMCWWg1xv0tAwzY0hRYM3pVyUT3lHKAYCcElDsVyCo-2B6RudXbiO-2BzXwc7vQ1TEL6M191ATlEfwxvW60oelNaEn-2Fn-2BtdNPKXxDIKDho6EORkEYwdiWWt8TNTw09zs-2BxwvzTxO-2FxdmxlkK7jDtJtBGGs7Df7ewizYxRVZ8nIx6kkaOmkUvkh4vCVpcYc4qq5mW4IH5-2BylaaYafaaeTFXGEYJIgm5TDcwW8sOjiYjx1A8lVk7eu3spWcJJ-2FFH7u0oFia6PKM4-2BzvufUIUi2UrpQ-2FRUPqJo2Kyw4sE55BDhHOw-3D&data=02%7C01%7Cj.vangils%40hltsamen.nl%7C526a06c37cc947d8cb7c08d84a5c4508%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C0%7C637341107439651583&sdata=lGYm57Os2EEUwM4APO9hcf1LObg7kR0mq55ZCmigi9o%3D&reserved=0


gaan wij aan de slag. 

 

Voor het gemak hebben wij een tweetal factsheets uitgewerkt, waarbij u in 

één oogopslag de belangrijkste uitkomsten van de enquête kunt bekijken. U 

kunt ook de overzichten bekijken. 

 

 

klik op de afbeelding om een grotere variant te downloaden 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fclick.am.nl%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D-2BB47Ll0KiANIfE3c17-2BuhbphMZ-2F9zoH5sfZAeM476RL8XLdXT-2FjpQR7-2BGQO0XAFAtw3a7MFaR0c9HC0w9nJl1zwHEJqlGSfy4JbK9qCEmWNiRlCtdJvpK8NfFDzZ7L-2BhcnK8_SlMCWWg1xv0tAwzY0hRYM3pVyUT3lHKAYCcElDsVyCo-2B6RudXbiO-2BzXwc7vQ1TEL6M191ATlEfwxvW60oelNaEn-2Fn-2BtdNPKXxDIKDho6EORkEYwdiWWt8TNTw09zs-2BxwvzTxO-2FxdmxlkK7jDtJtBGL452ECAJzySYufgkVRVA4YZ-2FV4k75zjn6RyH-2BpflAV-2B3tyjJ2Lnz5VJN6tcM8IKsrSfrOgZfv-2FFVsB5A3f21shOtZd2gSYBfLQRGhkDyMxBTNZJMQgXWgvfWXk1fzNuAprx1ST5AnGf0mcNHJnaUTA-3D&data=02%7C01%7Cj.vangils%40hltsamen.nl%7C526a06c37cc947d8cb7c08d84a5c4508%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C0%7C637341107439661577&sdata=Jt8zz44ZJmIFZu5enYkqDfsPs38Is%2FfzI3svAnoeESI%3D&reserved=0


 

klik op de afbeelding om een grotere variant te downloaden 

 

Zoals in onze eerdere nieuwsbrief aangegeven zullen er specifieke 

(vervolg)overleggen worden ingepland met enkele bewoners(groepen) van de 

direct omliggende woningen. Deze overleggen zullen begin oktober plaats 

vinden en de uitnodiging hiervoor zal volgende maand worden verzonden. 

 

Voortgang 

Met de input van deze enquête en de eerdere enquête is het 

stedenbouwkundig plan geoptimaliseerd en zullen we tevens de inrichting 

van het plan als de ontwerpen van de appartementengebouwen en de 

woningen gaan vormgeven. 

In een volgende nieuwsbrief informeren wij u graag over deze vervolgstappen 

en tonen wij u de eerste concepten van de [zorg]appartementen en de 

eengezinswoningen. 

Heeft u nog vragen over deze nieuwsbrief dan kunt u contact opnemen met 

ondergetekende.  
   

Met vriendelijke groet, 

 

Namens projectteam Elzenhof,  
   

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fclick.am.nl%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D-2BB47Ll0KiANIfE3c17-2BuhbphMZ-2F9zoH5sfZAeM476RL8XLdXT-2FjpQR7-2BGQO0XAFAtw3a7MFaR0c9HC0w9nJl17lseQosmO2Up2tao44TvMwWlzckILew1dvcNDJIoc2LMBk8_SlMCWWg1xv0tAwzY0hRYM3pVyUT3lHKAYCcElDsVyCo-2B6RudXbiO-2BzXwc7vQ1TEL6M191ATlEfwxvW60oelNaEn-2Fn-2BtdNPKXxDIKDho6EORkEYwdiWWt8TNTw09zs-2BxwvzTxO-2FxdmxlkK7jDtJtBGKYnY7npaOz6WeAZjgRCU9JjmpY2x5QWMTpfZqIGLCEqFnv6QxlZkf-2Fdxyzogl8p0r-2BxoI5AizHHnnCc0GejVWNhqSJ-2FIb-2BySQtCd70U6D1it9Gj48lu2Y1mbLKhPxNJnNV5Oq-2BFpW7-2BCZirYW2NokQ-3D&data=02%7C01%7Cj.vangils%40hltsamen.nl%7C526a06c37cc947d8cb7c08d84a5c4508%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C0%7C637341107439661577&sdata=JgcIQmqdbMY29LEsYt6RhDzRQJSktYfjRNyuNns4%2FqY%3D&reserved=0


 

   

Desiree Broekhuis - Stuvel 

Verkoopmanager 

030 6097247 

mail mij 

Bezoek website  
 

   

   

    

   

  
Ptolemaeuslaan 80, Utrecht 

Postbus 4052, 3502 HB, Utrecht 

T +31 30 6097222  

 

 

   
Privacy  Heeft u geen interesse meer in deze nieuwsbrief? 

Klik hier om u af te melden  

   

   

 

mailto:desiree.broekhuis@am.nl
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fclick.am.nl%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D-2BB47Ll0KiANIfE3c17-2BuhbphMZ-2F9zoH5sfZAeM476RKYp0iMBrK2SPPZiaY1iKSZSHIB_SlMCWWg1xv0tAwzY0hRYM3pVyUT3lHKAYCcElDsVyCo-2B6RudXbiO-2BzXwc7vQ1TEL6M191ATlEfwxvW60oelNaEn-2Fn-2BtdNPKXxDIKDho6EORkEYwdiWWt8TNTw09zs-2BxwvzTxO-2FxdmxlkK7jDtJtBGKNEt5w0r91jZT89vZHiOKX3nt8t5yEal4ZQMAWP9sNmCCHvTBfNpZL4xjeA-2Fg5BsV-2BovBf3JzXCJ2E87JL7R2NBV03L0kjT2D5FilJbqDzt-2FBCDAwR-2F7r195fTuceZwvOgRWhLEPx9IMN40tX4vXj0-3D&data=02%7C01%7Cj.vangils%40hltsamen.nl%7C526a06c37cc947d8cb7c08d84a5c4508%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C0%7C637341107439671567&sdata=tO52kVrMUaeDDjklUuANOCNJ2d%2Fray0wGT0ykn0vidw%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fclick.am.nl%2Fls%2Fclick%3Fupn%3DWaAz3JS9oAgY9tc2-2Bys0G3P8k2oKi3ip5R8moPgbqdh3aAgPrjUqqaU8DeV19Se8FxKorPxKNLVA-2F6ClAGPjyckhpMRNWDT82Fz-2BfSqSD-2F0-3DmiT3_SlMCWWg1xv0tAwzY0hRYM3pVyUT3lHKAYCcElDsVyCo-2B6RudXbiO-2BzXwc7vQ1TEL6M191ATlEfwxvW60oelNaEn-2Fn-2BtdNPKXxDIKDho6EORkEYwdiWWt8TNTw09zs-2BxwvzTxO-2FxdmxlkK7jDtJtBGEwdnX-2Fm4PnoBRaQUwxlpSlfY0DHIkej4WAwyyvVgKp70i-2Bahq-2FwkTHGH6SwAvEVZdwPrYaX3qEjZnX5NRp8HM8CyZeSC4WF1bg67HsiApcGNR4Utf-2FhPGoNfyBT02WYPIvWtoaWMWLBsumel4FvkUE-3D&data=02%7C01%7Cj.vangils%40hltsamen.nl%7C526a06c37cc947d8cb7c08d84a5c4508%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C0%7C637341107439681563&sdata=ehB2lzcuI1eTPY5FnPxLHj2oayi7V0X%2FxMXKYJha0OQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fclick.am.nl%2Fls%2Fclick%3Fupn%3DsskU5Ud-2FE78JacBhMPX7HG8xrCsDHu6XRhRi6ht2HIBEsXbyyMjdaoTRq-2BVBMp0UwaD4kk1KMXOX1Mwjy9wu0msLXnbFbmxCLorUWb453E-2B9xLiU1Oq1Ai-2F0EGzKvvCnVbUI_SlMCWWg1xv0tAwzY0hRYM3pVyUT3lHKAYCcElDsVyCo-2B6RudXbiO-2BzXwc7vQ1TEL6M191ATlEfwxvW60oelNaEn-2Fn-2BtdNPKXxDIKDho6EORkEYwdiWWt8TNTw09zs-2BxwvzTxO-2FxdmxlkK7jDtJtBGCKugihMmSVfO-2BUQwYx5OBQAmatJ-2FPoApX6ArBZ3AcXs5KGAUMVeX9oykE05KdsxefGIhWiRONHScNyrov-2B2KbAieGQeJ32hmdS1dlPb0OSud8-2BH-2F3YwzHw-2FzBFBdviDbK35dAl8FrRAFeUFP-2F4UNpE-3D&data=02%7C01%7Cj.vangils%40hltsamen.nl%7C526a06c37cc947d8cb7c08d84a5c4508%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C0%7C637341107439681563&sdata=R49sLVC73KTTS7qbkzi1iC66xjaom3MHabJaRxBxb1A%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fclick.am.nl%2Fls%2Fclick%3Fupn%3DWaAz3JS9oAgY9tc2-2Bys0G-2FkXco4NTby1gWIWtGNV1fzSCZy-2Fxd-2FBuJd51PAVZu-2BcmS2Td1jLm-2FUO1ZXmdyatAifJBFRhZDSFGnHUTzT2PnHVF5gWmhKgtKLXD9DK2N6F4VwZ_SlMCWWg1xv0tAwzY0hRYM3pVyUT3lHKAYCcElDsVyCo-2B6RudXbiO-2BzXwc7vQ1TEL6M191ATlEfwxvW60oelNaEn-2Fn-2BtdNPKXxDIKDho6EORkEYwdiWWt8TNTw09zs-2BxwvzTxO-2FxdmxlkK7jDtJtBGOQmvCJFhoqx-2B-2FlRLG4rIRrkaUIDyxxQ11brpuXUY2NzMr-2FCA09T22rL1IRd4piWTz5WnTq65qFlTv-2BGZNDcQSvFJQhAgvQgVkxCOyz-2BCnk9m-2BbK4yAynhtChslI0z0jmM-2FAv1cyn5ze7voSb5coC2k-3D&data=02%7C01%7Cj.vangils%40hltsamen.nl%7C526a06c37cc947d8cb7c08d84a5c4508%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C0%7C637341107439671567&sdata=izDKQo59wYXyNhNNpQ79vz%2Fgd3aSlB%2FCroTke8yXB8c%3D&reserved=0

