
Welkom!
Om 19:45 begint de presentatie



Agenda

1.Welkom en korte samenvatting tot nu toe

2.Stedenbouwkundig ontwerp – 19 het Atelier

3.Bestemmingsplan procedure - Gemeente   

4.De planning na vandaag

5.Prijsvraag projectnaam

6.Directeur bestuurder - Triada

21.00uur: einde presentaties

Koffie/drankje en gelegenheid in de zaal voor 

uw individuele vragen



Het nieuwbouwplan in 
aantallen

60 woningen:

• 50 appartementen
verdeeld over twee woongebouwen 

• 10 grondgebonden woningen
verdeeld over 2 rijtjes van 5 woningen

• Doelgroep: 1, 2 en 3p hh

• Toegankelijkheid  

• Huurprijs omstreeks € 600,00 *

• Inkomensvoorwaarde: < € 36.798 p/j *  



19 het atelier

Presentatie stedenbouwkundig ontwerp:

Irma Klevering







































Toelichting op de bestemmingsplan procedure:

Heleen Stronks



Bestemmingsplan

• Rol Triada

• Rol gemeente

Planning

• Week 27 ter inzage 

• Oktober behandeling in gemeenteraad
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2.Stedenbouwkundig ontwerp – 19 het Atelier

3.Bestemmingsplan procedure - Gemeente   

4.De planning na vandaag

5.Prijsvraag projectnaam

6.Directeur bestuurder - Triada

21.00uur: einde presentaties

Koffie/drankje en gelegenheid in de zaal voor 

uw individuele vragen



Globale planning 

1.Bestemmingsplanprocedure

2.Vaststelling ontwerp bestemmingsplan 
door gemeenteraad Hattem 

3.Stedenbouwkundig ontwerp 
=> Architectonisch ontwerp

4.Omgevingsvergunning indienen
(eind 2018- begin 2019)

5.Start bouw najaar 2019

6.Verhuur traject 2020

7.Oplevering eind 2020
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1.Welkom en korte samenvatting tot nu toe

2.Stedenbouwkundig ontwerp – 19 het Atelier

3.Bestemmingsplan procedure - Gemeente   

4.De planning na vandaag
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6.Directeur bestuurder - Triada
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Koffie/drankje en gelegenheid in de zaal voor 
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Triada

Harrie van de Ven,  
directeur Bestuurder



Agenda

1.Welkom en korte samenvatting tot nu toe

2.Stedenbouwkundig ontwerp – 19 het Atelier

3.Bestemmingsplan procedure - Gemeente   

4.De planning na vandaag

5.Triada: directeur bestuurder

6.Prijsvraag projectnaam

21.00uur: einde presentaties

Koffie/drankje en gelegenheid in de zaal voor 

uw individuele vragen



Uw vragen aan:

• Stedenbouwkundig ontwerp
19 het atelier architecten | Irma Klevering

• Bestemmingsplan
Gemeente Hattem | Heleen Stronks

• Projectcoördinatie
Triada | Bas Reukers

• Algemene vragen
Triada | Jan van Lohuizen




