
 

 

Eind maart 2020 is er bij de omwonenden van project Parkhoven een flyer verspreid over de 

voortgang van het project. Indien bewoners vragen hebben, kunnen ze die digitaal stellen en geven 

we op de website een update van de antwoorden. 

Veel gestelde vragen en antwoorden  

1. Wordt er tijdens de bouw een tijdelijke bouwweg aangelegd die direct op de rotonde is aangesloten? Dit 

om te voorkomen dat het vele vrachtverkeer over de nieuwe weg aan het Land voor Water rijdt i.c.m. 

het gevaar voor voetgangers, fietsers en spelende kinderen? Hiernaast kan zwaar bouwverkeer ook veel 

schade aanrichten aan de openbare weg. De voorkeur van de bewoners zou absoluut zijn dat het 

bouwverkeer direct van en naar de rotonde gaat. 

De oude bouwinrit naar de wijk zal worden gebruikt voor 
het vrachtverkeer. De weg Land voor Water mag niet 
gebruikt worden voor vrachtverkeer. Zo blijft woon-
werkverkeer en vrachtverkeer gescheiden. 
 
Op dit moment is de bouwinrit nog tijdelijk geblokkeerd 
middels rioleringsbuizen. 
 
 
 
2. Waar parkeren de bewoners van het complex? Zijn er genoeg parkeerplaatsen? 
Aan de weg Land voor Water worden rond de oplevering, extra 
parkeerplaatsen toegevoegd door GEM Park Triangel. In de 
parkeerbalans van de hele wijk Parkhoven was het benodigde 
aantal parkeerplaatsen voor 29 appartementen reeds voorzien. Het 
terrein van het uiteindelijke gebouw heeft 28 appartementen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Wordt er nog een voet- en wandelpad aangelegd zodat je van het Land voor Water direct 

richting rotonde kan? Nu moet er omgefietst worden. 
GEM Park Triangel legt namens de gemeente het openbare gebied aan, ook rond het 
appartementengebouw. Volgens de laatste tekeningen komt er een pad naar de rotonde.  
 
4. Worden de woningen van de bewoners voor auto’s direct ontsloten op de rotonde of rijden 

ze via het Land voor Water? 
Het autoverkeer voor de gehele wijk, dus ook voor het appartementencomplex, gaat via de huidige 
aanrijroute. 
 
5. Uit hoeveel kamers bestaan de 28 appartementen? 
De 28 sociale huurwoningen zijn als volgt verdeeld:  
2 drie-kamer woningen van 65 m² op de begane grond met terras,  
17 drie-kamer woningen van 65 m² met balkon, 
4 drie-kamer woningen van 67 m met balkon,  
5 twee-kamer woningen van 54 m² met balkon. 
 
 
 



 

 

6. Is er een minimale leeftijd voor de bewoners? Gezien de opmerking voor vitale ouderen? 
Met het ontwerp van het complex en de inrichting van de appartementen is rekening gehouden met de 
beoogde doelgroep vitale ouderen. De exacte verhuurregels en de daarmee behorende 
leeftijdsgrenzen moeten nog nader worden vastgesteld. Zodra de verhuur wordt gestart –naar 
verwachting ongeveer een half jaar voor oplevering- zullen de toewijzingsregels worden 
gecommuniceerd via onze website en WoningNet.  
 
7. Wat is de prognose voor de oplevering? 
De huidige bouwplanning staat opleveren op medio 2021, echter i.v.m. de huidige corona-
omstandigheden kunnen we dit niet garanderen. 
 
8. Er is een buurt app van Park Triangel, hoe komen we hieraan? 
De app kun je vinden in de app-store. Als je hierin zoekt op ‘Park triangel’ 
ziet hij er als volgt uit: 
Voor meer vragen of informatie: info@parktriangel.nl of telefonisch 0182 
623 162 
 
 
 
 
 
Aan de inhoud van dit document met deze veel gestelde vragen en antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend 
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