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Participatie momenten Het Kwadrant 1 
 
Onderstaand de momenten waarop de plannen in het kader van participatie/communicatie zijn 
gepresenteerd aan de buurt met aanvulling van uitkomst bijeenkomsten. 
  
Januari 2019: Presentatiebijeenkomst Kwadrant Planetenbaan in met het oog op 
Stedenbouwkundigkader en de Randvoorwaarden 
 
De plannen zoals gepresenteerd in de bijeenkomst zijn in grote lijnen positief ontvangen en hebben er 
voor ons toe geleid dat wij de positie van de nieuwbouw torens gewijzigd hebben om zo meer afstand 
te houden tussen Bloemstede en het Kwadrant.  
  
23 september 2020: Webinar voor de buurt  
Zie onderstaande links met webinar en presentatie   
Webinar: https://we.tl/t-mN5qBGqb8d 
Presentatie: https://we.tl/t-qf6GDN7MVL 
 
Uit deze webinar zijn onderstaande punten als reactie op onze plannen gegeven en zijn suggesties 
aangegeven voor verdere invulling van het terrein en buurtfunctie in de plint van de Fujitsutoren om 
verder mee te nemen.  
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24 november 2021: Presentatie stand van zaken aan afgevaardigden wijkcomité Bloemstede. 
 
Het wijkcomité is hierin geïnformeerd over de lopende vergunningsaanvragen voor het Kwadrant en is 
tevens geïnformeerd over de gedachte over de invulling van de commerciële functies in de plint van 
de Fujitsu toren alsmede over de landschappelijke invulling van het terrein met groen, 
ontmoetingsplekken, water, parkeren en ontsluiting. Met name werd aangegeven dat de ontsluiting 
voor voetgangers en fietsers van belang is. Hierop aangegeven dat het van belang is dat de 
fiets/voetgangersbrug verbindingen in de gehele ontwikkeling van de Planetenbaan en het Kwadrant 
tot stand komen.  
  
29 juni 2022: Info avond stand van zaken ontwikkeling Ruimtekwartier  
 
Zijn er koop of huurwoningen, wat bedragen de huren, hoe groot zijn de woningen, waar kunnen wij 
ons voor een woning aanmelden om kans te maken op een woning, zijn er ook woningen waar 
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gemeenschappelijk in gewoond kan worden (friendsconcept), is de privacy gewaarborgd voor inkijk 
vanuit de torens richting Bloemstede, blijven de bomen ten zuiden van het Kwadrant en tussen de 
Maarssenbroekseslag aan de zijde van Bloemstede behouden.  
 
Op deze vragen is het woonprogramma van het Kwadrant, de huurcategorieën aangegeven, de 
mogelijkheden van toewijzing via Woningnet en aangegeven dat vanuit eerder participatie moment 
(januari 2019) de positie van de nieuwbouw torens is gewijzigd om meer afstand te houden tussen 
Bloemstede en het Kwadrant. Tevens aangegeven dat de nu aanwezige bomen op het terrein rondom 
het Kwadrant blijven behouden alsmede het de verwachting is dat de bomen tussen de 
Maarsebroekseslag aan de zijde van Bloemstede welke zijn gelegen op gemeentegrond behouden 
blijven.  
 
Hiernaast zijn er vele contactmomenten geweest met afgevaardigden van wijkcomité Bloemstede om 
hen te informeren over de voortgang van het proces. 
 


