
Nog even geduld we gaan zo beginnen

Welkom bij de startbijeenkomst 
Havenziekenhuis 



Agenda

• Doel bijeenkomst 
• Aanleiding 
• Even voorstellen 
• Presentatie gemeente Rotterdam
• Presentatie Vervat
• Participatietraject
• Presentatie Schetsontwerp
• Vragenronde 
• Vervolgproces en -planning

Heeft u een vraag? Stel deze dan via de chat.
Aan het eind van de presentatie beantwoorden we zo veel mogelijk vragen.



Even voorstellen

Remco Borst
Vervat Vastgoed

Oscar Vervat
Vervat Vastgoed

Theo Dohle
De Wijde Blik

Rob Groote Bromhaar
Gemeente Rotterdam

Arne Lijbers
Mecanoo

Violette Schönberger
Gemeente Rotterdam

Francine Houben
Mecanoo



Vragenronde

• Gebruik de chatfunctie in de menubalk

• We behandelen zoveel mogelijk vragen

• Alle vragen en antwoorden komen op de website
www.havenziekenhuis-straks.nl



Havenziekenhuis: 
ambities gemeente Rotterdam

Rob Groote Bromhaar en Violette Schönberger
(Gemeente Rotterdam)































Ontwikkeling

Remco Borst (Vervat Vastgoed)











Participatietraject

Theo Dohle (De Wijde Blik)



Participatie: uitgangspunten

• Opstellen van een bestemmingsplan met en verrijking van 

wensen en aandachtspunten vanuit stakeholders en de 

omgeving.

• Nauwe samenwerking met Gemeente Rotterdam.

• Transparant proces, te volgen via aparte website: 

www.havenziekenhuis-straks.nl

• Vanwege de coronamaatregelen online bijeenkomsten.

http://www.havenziekenhuis-straks.nl/


Participatieonderwerpen 

•Invulling tijdelijke voorzieningen, o.a. auditorium

•2.000 m² ruimte voor maatschappelijke voorzieningen 

(op de begane grond)

•Stadsbalkon 

•Maar elke suggesties, wens of aandachtspunt wordt 

bekeken!

→ Participatie openbare ruimte volgt in later stadium via 

de gebruikelijke procedure van de gemeente.



Participatieniveau

• consultatie, voor het 

opstellen van het 

bestemmingsplan met en 

verrijking van wensen en 

aandachtspunten vanuit 

stakeholders en de 

omgeving



Digitale buurtbijeenkomsten 

• Buurtbijeenkomst 1 (bewoners ten noordwesten van het Havenziekenhuis, in 

de groene cirkel)

• Postcodes: 3011 TC, 3011 TM, 3011 TV, 3011 TX

• Buurtbijeenkomst 2 (bewoners ten oosten van het Havenziekenhuis, in de rode 

cirkels)

• Postcodes: 3011 MC, 3011 MZ, 3011 TL, 3011 VN, 3011 VR, 3011 VS, 3011 ZP, 3063 EE

• Buurtbijeenkomst 3 (bewoners ten westen en zuiden van het Havenziekenhuis, 

in de gele cirkels), 

• Postcodes: 3011 TL, 3011 TT, 3063 ED, 3063 EG, 3063 GC, 3063 GD, 3063 GE, 3063 GG, 3063 GH

Thema’s:
o Gebouwontwerp, inclusief 

stadsbalkon
o Functies en voorzieningen in het 

gebouw
o Parkeren en ontsluiting



Meer info en reacties via 
www.havenziekenhuis-straks.nl

http://www.havenziekenhuis-straks.nl/


Participatie: procesaanpak

1 Voorgesprekken met stakeholders, overleg 
met de gemeente 

oktober-november 2020

2 Startbijeenkomst : kennismaken, 
informatie over plan en participatieproces

4 februari 

3 Digitale omgevingsbijeenkomst per buurt 16 februari 
17 februari
23 februari

4 Slotbijeenkomst: presentatie resultaten 1 maart 

5 Participatieverslag: verslaglegging en 
richting vaststelling kaderstelling 

maart 



Schetsontwerp

Arne Lijbers (Mecanoo)

















































Vragenronde

• Gebruik de chatfunctie in de menubalk

• We behandelen zoveel mogelijk vragen

• Alle vragen en antwoorden komen op de website
www. havenziekenhuis-straks.nl



Vervolg en planning

Theo Dohle (De Wijde Blik)



Globale planning

Participatietraject februari - maart 2021

Ontwerpfase Q1/Q2 2021 

Procedure bestemmingsplan en 
omgevingsvergunning

Q3/Q4 2021

Realisatie Vanaf 2022



Bedankt voor uw deelname!

Kijk voor meer informatie op 
www.havenziekenhuis-straks.nl

Vragen? Mail naar 
info@havenziekenhuis-straks.nl

http://www.havenziekenhuis-straks.nl/
mailto:info@havenziekenhuis-straks.nl

