
 

 

Q&A Informatiebijeenkomst 
6 juli 2021  
 
In deze Q&A vindt u de antwoorden op de gestelde vragen tijdens de digitale 
informatiebijeenkomst van 6 juli 2021. Het kan zijn dat u niet één op één uw vraag terugvindt. 
De organisatie heeft dubbele vragen samengevoegd om het overzichtelijk te houden. Als u 
een opmerking heeft gegeven, neemt het projectteam dit mee in het project. 
 
1. Kan het fiets parkeren ook aan de zijkant van het plein?  
Dat is ook een mogelijkheid. We kijken in overleg met de gemeente, winkeliers en de 
klankbordgroepen wat de beste oplossingen zijn voor het fiets parkeren, maar ook de 
winkelwagens. In de nieuwbouw is in het bouwblok naast de pizzeria ook nog een openbare 
fietsenstalling voorzien. 
 
2. Wordt de Meerdreef 30 km per uur en is de auto daar te gast?  
Tot nu toe blijft de Meerdreef 50 km per uur. Op dit moment wordt verkeerskundig onderzoek 
gedaan naar de verkeersafwikkeling van het hele plan. Op basis van deze uitkomsten, 
bepalen we wat het beste is voor de bereikbaarheid van het centrum en doorstroming van 
het overige verkeer.   
 
3. Hoe zit het met parkeerruimte voor ambulance/huisartsen voor Meerstaete? 
De parkeerplaatsen en de weg voor de hoofdingang van Meerstaete blijft hetzelfde. Aan de 
zuidkant komen in de nieuwe situatie ook weer openbare parkeerplaatsen waar 
ambulance/huisartsen ook gebruik van kunnen maken.  
 
4. Houden jullie rekening met mensen met rollators en scootmobielen? 
Bijvoorbeeld in de materialisatie van de wegen en paden? 
Zeker, we volgen het Handboek van Toegankelijkheid voor het hele project. Dit betekent dat 
iedereen eenvoudig van Kasteel naar het Meer moet kunnen lopen of rollen. De werkgroep 
Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid adviseert de gemeente hierin. 
 
5. Bij wie komt het nieuwe groen in beheer? 
Het openbare groen komt in beheer bij de gemeente Wijchen. Het onderhoud van groen op 
privéterrein is voor de toekomstige bewoners.  
 
6. Hebt u ervaring met een dementievriendelijke wijk/gemeente? 
Het projectteam heeft ervaring met verschillende zorgprojecten en neemt deze kennis en 
ervaring mee in het plan. Daarnaast betrekken we belanghebbenden hierin om tot het beste 
resultaat te komen.  
 
7. Worden er oplaadpunten voor elektrische fietsen gemaakt? 
Ja, in onze fietsenstallingen houden we hier rekening mee. Elektrische fietsen zijn namelijk 
niet meer weg te denken uit onze plannen.  
 
8. Komt er een buurthuis in het centrum? 
De gemeente Wijchen gaat over het beleid rondom de buurthuizen. Zij geven aan dat er een 
buurthuis bij Villa Sterrebosch is. Deze biedt nog ruimte voor activiteiten. Hierdoor heeft de 
gemeente Wijchen als uitgangspunt dat er geen nieuw buurthuis bij komt.  
 
  



 

9. De Burcht past niet bij de uitstraling van het Kasteel, hoe zit dat? 
Er is juist gekozen om Wijchen te versterken met iets nieuws, maar wel op 
Wijchense schaal. Hierdoor komen de bestaande historische waarden en 
kwaliteiten nog beter naar voren en maken we het centrum van Wijchen 
toekomstbestendig. 
 
10. Blijft het parkeren gratis? 
Ja, dat is het uitgangspunt van deze ontwikkeling.  
 
11. Wat is de vertraging door de uitspraak van de Raad van State? En kunnen 
hierdoor wijzigingen in de fasering worden aangebracht? Bijvoorbeeld fase 2 als 
eerst en daarmee fase 1 uit te stellen. 
De impact van de uitspraak van de Raad van State is nog niet duidelijk. De komende 
maanden zijn wij met de gemeente Wijchen in gesprek over de mogelijke oplossingen. 
Wanneer wij hier duidelijkheid over hebben, communiceren we dat met u.  
 
12. Hoe groot worden de appartementen aan het Wijchens Meer? 
De appartementen worden minimaal 100 m2 groot. Op de bovenste laag komen mogelijk 
penthouses van ongeveer 150-180 m2. 
 
13. Is er al belangstelling voor het grandcafé en het hotel? 
Verschillende belangstellenden hebben zich bij ons gemeld. Met deze belangstellenden 
hebben we kennisgemaakt. De officiële verkoop van de ruimten vindt op een later moment 
plaats.  
 
14. Kunt u globale prijsklassen laten zien van de verschillende woontypes? 
De verhouding tussen sociale huur, middenhuur en koop is vastgesteld door de gemeente 
Wijchen. Dit gaat om een verhouding 15% – 15%- 70%. Er komen ongeveer 73 
koopappartementen in verschillende prijsklassen, 15 stadswoningen voor gezinnen en 8 
patiowoningen voor senioren. Voor de sociale huur gelden de wettelijke normen. De huurprijs 
van het middensegment ligt ongeveer tussen de € 750 en 1.000 per maand. Voor de 
koopappartementen wordt bij verkoop gekeken wat een marktconforme prijs is.  
 
15. Hoe lang duurt de realisatie van het hele plan? 
De verwachting is dat wij tot minimaal 2026 bezig zijn in het centrum van Wijchen. 
 
16. Is er iets meer bekend over aquathermie? En komt er wijkverwarming? 
Deze onderzoeken lopen nog. Op dit moment wordt gekeken voor welk deel van Wijchen 
aquathermie het meeste voordelen biedt. Tussen Kasteel en Wijchens Meer wordt hierin 
meegenomen.  
 
17. Hoeveel van de grote bomen aan het meer moeten op basis van de huidige 
plannen wijken? 
Op dit moment vindt een bomenonderzoek plaats in ons projectgebied. Hierin wordt gekeken 
naar de gezondheid/levensduur van de bomen, hoe de wortels lopen en of ze mogelijk te 
verplanten zijn. Op basis van het onderzoek bepalen we welke bomen er blijven staan, we 
gaan verplaatsen of weghalen. Bomen die we weghalen compenseren we op een andere 
plek met nieuw groen en nieuwe bomen.  
 
18. Wordt er pas met fase 2 gestart als fase 1 helemaal klaar is of kan er wat 
overlap zijn? 
Overlap tussen fasen is mogelijk, waarbij uiteraard wel rekening zal worden gehouden met 
beperking van de overlast.  
 
  



 

19. Wat is het plan met de straatverlichting? 
Op dit moment zitten we in een Voorlopig Ontwerp van de openbare ruimte. De 
keuze van de straatverlichting komt in de volgende fase van het project (het 
definitieve ontwerp).  
 
20. Is er al een verkopend makelaar bekend?  
Nee, dit is nog niet bekend. In de tweede helft van 2021 wordt meer duidelijk over de 
woningen in fase 1. Tegen die tijd kunt u zich ook aanmelden via onze website www.tkwm.nl. 
Let op; de impact van de uitspraak van de Raad van State is nog niet duidelijk. Dit kan 
gevolgen hebben voor deze planning.  
 
Aan deze antwoorden kunnen geen rechten worden ontleent.  

http://www.tkwm.nl/

