
Timeline communicatie rondom Bisonspoor2020 

19-3-2016 

Bijeenkomst Raad bij Winter Trust ter kennisname van de plannen. Ambitie van Winter Trust 

aantrekkelijk maken van winkelgebied voor functies: wonen, werken en winkelen gepresenteerd aan 

de Raad en wordt enthousiast ontvangen.  

12-4-2016 

Bijeenkomst college bij Winter Trust en Workshop/Creatieve sessie voor collegeleden waarbij wordt 

gevraagd in te leven in het eindresultaat na renovatietraject.  

7-7-2016  

Marktkraam Topdossier Bisonspoor tijdens Midzomerfeest. Ideeën opgehaald rondom renovatie 

winkelcentrum, kantoren, parkeergarage(s) door Winter Trust en opknappen openbaar gebied door 

gemeente. Ideeën zijn daarna beoordeeld op haalbaarheid en waar mogelijk opgenomen in het 

ambitiedocument.  

12-9-2016  
Inloopmiddag en –avond voor aanwonenden en belanghebbenden Input gevraagd wat men mist in 
het winkelcentrum en omliggende gebied van Bisonspoor,  
 
20-9-2016  
Informerende commissievergadering en workshop Creatieve sessie, inleven in toekomstige situatie. 
Aanwezigen krijgen stand van zaken van het project. Ideeën over herinrichting openbare ruimte en 
gebouwen worden opgehaald en beoordeeld op haalbaarheid en waar mogelijk opgenomen in het 
ambitiedocument.  
 
21-12-2016  
Raadsvergadering –vaststellen Ambitiedocument Winter Trust bespreekt status van project en 
ambities. Ambitiedocument wordt vastgesteld.  
 
Juni 2017  
Wijkbericht uitnodiging informatiebijeenkomst/inloop 4 juli verspreiding: Bisonspoor  
 
27-6-2017 

Bijeenkomst ondernemers/huurders Bison Shopping Center. Eerste in reeks van 3 

informatiebijeenkomsten met alle onderdelen van Bisonspoor2020. Video presentaties rondom 

werken (nieuwe businesscenter), wonen (o.s. visuals van de nieuwe woontoren, bezonningstudies, 

uitzichtpunten), winkelen (3D visuals van winkelcentrum binnenplein) en parkeren (3D visuals van 

parkeergarage). Vertegenwoordiging van gemeente Stichtse Vecht en Winter Trust.  

 

28-6-2017  

Bijeenkomst voor huurders Bison Office Spaces. 2e in de reeks van 3 informatiebijeenkomsten 

rondom Bisonspoor2020.  

 

 



4-7-2017 
Inloopbijeenkomst bewoners (van 16.00 – 19.00 uur). Derde en laatste informatiebijeenkomst van de 
reeks van 3 rondom het gehele traject Bisonspoor2020.  Tijdens de bijeenkomst zijn enquêtes 
opgehaald (zie document met enquête resultaten en sfeerverslag op website bisonspoor2020.nl  
 
Tijdens deze inloopbijeenkomst geïnventariseerd wie interesse heeft in zitting in de klankbordgroep.  
 
De uitkomsten:  

 Parkeren: nog altijd zorg rondom voldoende parkeergelegenheid en gratis parkeren + P&R 
voorzieningen.  

 Vragen rondom renovatie bestaande woningen Winter Trust  

 Zorg over de hoogte nieuwe woontoren (uitzicht/schaduw) en additionele druk op verkeer 
en parkeren door toevoegen woningen.  

 

27-7- 2017  

Lancering project website Bisonspoor2020 + facebook pagina Bisonspoor2020 voor updates info en 

achtergrondinformatie.  

 

3-8-2017 

1e klankbordgroep bijeenkomst – kick off en inventarisatie vragen en zorgen.  

31-8-2017 

2e klankbordgroep bijeenkomst  

 Conceptversie Stedenbouwkundig Kader Ontwikkeling Bisonspoor 

 Parkeren & tijdelijk parkeeroplossingen 

 Stand van zaken sloopwerkzaamheden 
 

12-09-2017 

Peilende commissie – visie Buro Ma.an, toelichtingen rondom projectonderdelen Bisonspoor2020, 

VR.  

12-10-2017 

3e klankbordgroep bijeenkomst  

 Ontwerp nieuwe P1 (bouwhoogte, design, verhoudingen) –  toelichting door Marco Romano, 

architect 

 Ontwerp winkelcentrum – toelichting door Marco Romano, achitect 

 Verkeer & vervoer – toelichting op diverse punten, o.a. verkeersonderzoeken en tijdelijke 

parkeervoorzieningen 

29-11-2017 

4e klankbordgroepbijeenkomst  



 Openbare ruimte > Martijn Boelhuijsen Buro Ma.an  

Status presenteren van projectonderdeel Openbare Ruimte en input vanuit de 

klankbordgroep bespreekbaar maken.  

 Verkeer- en vervoer >  Vragen uit eerdere klankbordgroep vergaderingen 

beantwoorden/toelichten door verkeersdeskundige Gemeente Stichtse Vecht 

 Afronding + VR brillen  

 

07-12-2017 

Ondernemersbijeenkomst rondom sloop en bouw P1. Presentatie Aan de Stegge rondom 

bouwproces, tijdelijke parkeervoorzieningen en marketing stappen.  

02-01-2018 

Wijkbericht rondom start sloop P1 parkeergarage, (tijdelijke) parkeervoorzieningen en verplaatsing 

weekmarkt. Verspreiding: Bisonspoor  

11-01-2018 

Informatiemailing naar bedrijven rondom Bisonspoor (MAR’cs, Bisonstaete, Safari, pand van 

voormalige bestuursacademie). Bekendmaking van website 2020 als actueel informatiekanaal. 

24-01-2018 

5e klankbordgroepbijeenkomst  

 Evaluatie P1 

 Reacties op stedenbouwkundig kader 

 Parkeerbalans 

 

30-01-2018 

Raadsbijeenkomst bespreking en vaststelling stedenbouwkundig kader  

03- 2018  

Wijkbericht uitnodiging inloopbijeenkomsten, verspreiding: Maarssen-dorp (Hoge Brug, Ottermaten, 

Reizende Man) en Maarssenbroek (Antilopespoor, Bisonspoor, Duivenkamp, Kamelenspoor, 

Pauwenkamp, Waterstede) 

 

14-03-2018 

Bericht aan omwonenden en betrokkenen betreffende start bouwwerkzaamheden in de week van 19 

maart (en eventuele te verwachten overlast) P1 parkeergarage. Verspreiding obv indicatie 

geluidshinder.  

 

 

19-3-2018 & 22-3-2018 &  27-3-2018 



3  inloopbijeenkomsten bewoners, betrokkenen en geïnteresseerden rondom bestemmingsplan 

procedure P2/P3 locatie. Powerpoint met achtergronden, aanleiding, onderzoeken en informatie. 

Timeline bestemmingsplanprocedure en processtappen. Aanwezige vertegenwoordiging vanuit 

Winter Trust, gemeente Stichtse Vecht en Antea.  

 

29-3-2018 

Bijeenkomst ondernemers wijk Bisonspoor op locatie Winter Trust. 3 partijen aanwezig, waarvan 

alleen vertegenwoordiging vanuit Bison Shopping Center. Drie bedrijven aanwezig, allen  vanuit Bison 

Shopping Center. Verder vertegenwoordiging vanuit Wintertrust en gemeente. 

 

5-04-2018 

6e klankbordgroep bijeenkomst  

 Presentatie door Aan de Stegge over bouw parkeergarage (onderwerp nog onder 
voorbehoud beschikbaarheid) 

 Uitleg bestemmingsplanprocedure P2/P3 en check feedback achterban  

 Laatste stand van zaken ontsluiting Safariweg  

 Laatste stand van zaken DO inrichtingsplan 
 

20-04-2018 

Opening Experience Center. Belevingscentrum voor alle onderdelen in Bisonspoor2020, voorbeelden 

materiaalgebruik, 3D presentaties, inkijkexemplaren van Stedenbouwkundig kader en VO openbare 

ruimte. Video presentaties, zichtpunten woontoren.  Experience center is open voor alle 

geïnteresseerden op dinsdag tot en met vrijdagmiddag tussen 13.00 – 17.00 (feestdagen 

uitgezonderd) en wordt gaande het proces aangevuld met actuele informatie en materialen.  

26-04-2018 

Inloopspreekuur Bouwbedrijf Aan de Stegge 14.00 – 15.00  uur (terugkerend inloopspreekuur)  

04-05-2018  

Inloopspreekuur Bouwbedrijf Aan de Stegge 14.00 – 15.00 uur (terugkerend inloopspreekuur op 

vrijdagmiddag)   

 

Communicatiekanalen/vormen  

Gezamenlijk beheer en communicatie:  

- Website Bisonspoor2020  

- Berichtgeving website Bisonspoor2020 (143 abonnees)  

- Info mailadres Bisonspoor2020 

- Facebook pagina Bisonspoor2020 (ruim 400 volgers) 

- Klankbordgroep bijeenkomsten  

- Intranetomgeving voor klankbordgroep @Work (delen documentatie, stellen van vragen en 

onderlinge feedback/discussie)  



- Pers- en PR  (uitnodigingen voor inloopbijeenkomsten)  

- Informatie- en inloopavonden (zie timeline)  

Beheer Winter Trust  

- Website Bisonshopping.nl/renovatie  

- Facebook pagina Bisonshoppingcenter (circa 10.000 volgers)  

- Digitale nieuwsbrief Bisonshopping.nl (circa 9000 abonnees)  

- Experience center (gemiddeld 70 bezoekers per dag – obv tellingen)  

- Prikbordmeldingen huurders appartementen Winter Trust  

- Digitale nieuwsbrief huurders winkelcentrum en kantoren  

- Informatie bijeenkomsten huurders winkelcentrum en kantoren (appartementen 

uitgenodigd voor alle openbare bijeenkomsten 

- Inloopspreekuur Bouwbedrijf Aan de Stegge wekelijks in Experience Center  

Beheer gemeente Stichtse Vecht  

- Digitale nieuwsbrief gemeente Stichtse Vecht (xxx abonnees)  

- Huis aan huis berichten / wijkberichten  

- Persberichten  

- Bijeenkomsten met wijkcommissies  

- Mailcorrespondentie met ondernemers Bisonspoor (breder dan huurders Winter Trust)   

 

 


