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Update stand van zaken.  
 

Graag brengen wij u op de hoogte van de stand van zaken voor het nieuwbouw project 

aan het Jochem Janszplantsoen in Odijk. In de afgelopen periode zijn wij voornamelijk 

vanuit huis, hard aan de slag geweest om voortgang te maken. Samen met Plegt-Vos 

en de Gemeente hebben we veel stappen kunnen maken in de uitwerking van het 

ontwerp, maar ook voor het afronden van het bestemmingsplan.  

De bestemmingsplanwijziging is op 11 juni jl. besproken in het Open Huis. Op 2 Juli 

a.s. wordt een beslissing genomen door de gemeenteraad.  

 

Planning. 

Het bovenstaande proces is opgenomen in onze planning. Dit heeft dus invloed op het 

moment wanneer er gestart kan worden met bouwen. Voordat de 

bouwwerkzaamheden gestart kunnen worden, moeten er nog een aantal zaken 

worden voorbereid.  

 

Voor de locatie geldt dat we archeologische proefsleuven moeten maken, zodat we 

weten of er eventueel waardevolle vondsten in de bodem aanwezig zijn. Verwachting 

is dat we dit voor de zomervakantie kunnen uitvoeren.  
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Rondom de zomervakantie staat ook gepland dat we kunnen starten met de sloop- en 

opruimwerkzaamheden. De bestaande gebouwen worden gesloopt en een deel van 

het huidige groen (voornamelijk bosschages en kleine bomen).  

 

Voor het groen is een plan gemaakt zodat de huidige groene uitstraling van het 

plantsoen zeker terugkomt, hierin worden ook meerdere fruitbomen geplant. 

 

Voordat we kunnen beginnen met bouwen is, na het slopen, noodzakelijk dat het 

terrein wordt voorbereid op de toekomstige woningen en appartementen. Dit betekent 

bijvoorbeeld dat elektra, water en riool vooraf aangelegd wordt. Daarnaast starten we 

met het ontgraven van de bouwkavels zodat de funderingen voor het plan aangelegd 

kunnen worden. Afhankelijk van het proces met de gemeenteraad en archeologie, 

verwachten we dit in kwartaal 3 van dit jaar uit te voeren. 

 

Als we bovenstaande werkzaamheden hebben uitgevoerd kunnen we starten met 

bouwen. In dit plan passen wij funderingspalen toe die in de grond gevormd worden; 

hiermee voorkomen we overlast door heiwerkzaamheden.  

Dit project wordt gerealiseerd met een geprefabriceerd bouwsysteem. Plegt-Vos voert 

de bouwwerkzaamheden uit na een grondige voorbereiding en past vervolgens kant en 

klare wanden, vloeren en gevels toe. Dit heeft als voordeel dat de woningen en 

appartementen in een korte tijd gerealiseerd worden. De verwachting is dat er in 

kwartaal 4 gestart kan worden met bouwen. 

 

Voordat de sloop en bouwwerkzaamheden starten, sturen wij een nieuwsbrief waarin 

we meer ingaan op verkeersroute, parkeren, bouwhekken en dergelijke. 

 

Heeft uw vragen over deze nieuwsbrief, dan kun u deze stellen per mail. 

JochemJanszplantsoen@portaal.nl 
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