
 

Gemeente Gouda Spoorzone 

Q&A Participatieavond  

Dinsdag 16 februari 2021 

Tijdens de participatieavond over de A1 locatie op dinsdagavond 16 februari zijn 

er verschillende vragen gesteld. Dit gebeurde via Mentimeter en een aantal 

vragen zijn tijdens de avond ook direct behandeld. Hierbij vindt u alle gestelde 

vragen met antwoorden in één document. De vragen zijn onderverdeeld in de 

categorieën: Planning, Architectuur/Indeling, Kosten, Omgeving/Parkeren/ 

Aanmelden/Overig. 

Planning 

1. Waarom is de keus gevallen op begin 2022? Want het idee ligt er al langer toch? 

Gemeente: De ideeën voor de invulling van de Spoorzone zijn er inderdaad al wat langer. 

In november 2019 is concreet begonnen met het maken van plannen met twee partijen: 

M3 Architecten (West) en 1828/Wibaut (Oost). Het maken van goede plannen vraagt tijd, 

omdat dit zorgvuldig moet gebeuren en ook wordt er met veel zaken, zoals wegverkeer, 

het spoor, etc. rekening gehouden. De plannen zijn inmiddels zo ver uitgewerkt dat het 

bestemmingsplan nu kan worden aangepast. Ook deze procedure is uitgebreid en vraagt 

de nodige tijd. Eind van dit jaar zal de gemeenteraad naar verwachting het 

bestemmingsplan vaststellen, waarna voor beide projecten een omgevingsvergunning 

kan worden verleend. Begin 2022 kan dan daadwerkelijk met de bouw worden begonnen.  

2. Wanneer zijn de woningen gereed? 

West: Bij West moeten we denken aan een bouwtijd van ongeveer 18 maanden. In dit 

project moet eerst een kelder gerealiseerd worden, daarna kan pas gestart worden met 

de woningen. 

Oost: Wibaut Projectontwikkeling verwacht in 2022 te kunnen starten met bouwen. De 

bouwtijd bedraagt circa 14 tot 16 maanden. 

3. Wanneer start de verkoop voor deel west? 

West: Naar verwachting in juni/juli 2021. 

 

Architectuur / Indeling 

4. Wat voor soort appartementen komen er?  

West: In West komen 3 en 4 kamer woningen van 55 tot 160 m2, 50 woningen zijn 

sociale huurwoningen en er zijn ongeveer 45 middenhuurwoningen opgenomen. 

Daarnaast is er een mix van koopwoningen in verschillende prijsniveaus in het plan 

opgenomen.   

Oost: In de voorlopige plannen komen in gebouw A en B samen 223 woningen. 

85% eenkamerwoningen van circa 25m2 

15% tweekamerwoningen van circa50m2 

 

1828 vestigingen bestaan voor minimaal 2/3e uit sociale huurwoningen. In dit geval is 

het aandeel sociale huurwoningen 85% van het geheel. Overige woningen betreffen 

middeldure huur. 

 

 



 

5. Kunnen we meedenken over de ruimtes in 1828? 

Oost: Jongeren worden betrokken bij de invulling van het concept 1828 via een nog te 

organiseren klankbordgroep. Jongeren kunnen zich aanmelden of vragen stellen hierover 

via info@1828.nu. Ook kunnen, in overleg met de bewoners en afhankelijk van de 

behoefte, in de collectieve ruimtes activiteiten ontwikkeld worden die ook voor de buurt 

toegankelijk zijn. 

6. Hanepraij mocht niet bouwen bij station Goverwelle, waarom mogen deze plannen 

dan wel doorgaan? 

Gemeente: Langs het spoor bouwen kent beperkingen. Er moet met regels rekening 

worden gehouden, bijvoorbeeld ten aanzien van geluid, trilling en externe veiligheid. Eén 

van de beperkingen is dat niet-zelfredzame groepen, zoals bijvoorbeeld ouderen in een 

verzorgingshuis, niet zo dicht lang het spoor mogen wonen. Daarom zijn destijds de 

plannen voor de Hanepraij nabij station Goverwelle niet doorgegaan en zijn er uiteindelijk 

reguliere woningen gebouwd.  

7. Hoe groot worden de woningen in het westelijk deel? Hoeveel kamers krijgen de 

woningen? Per soort woning graag uitsplitsen als dat kan. 

West: We gaan daar 209 woningen in circa 25 types realiseren. De verdeling naar type 

en plattegronden zullen we binnenkort communiceren op de website van Wonen in Goud: 

https://www.woneningoud.nl/.  

8. Oost had het over gemeenschappelijke ruimtes/voorzieningen. Aan wat voor 

ruimtes moet ik denken? Voorbeelden? 

Oost: Het concept 1828 gaat uit van 1- en 2-kamer jongerenwoningen met eigen keuken 

en badkamer en een aantal gedeelde ruimtes. Daarbij kan gedacht worden aan een 

grote, gedeelde woonkamer waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en waar ook 

gasten ontvangen kunnen worden. De collectieve ruimte bestaat daarnaast uit plekken 

die afgezonderd kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld voor een filmavond of cursus. De 

gezamenlijke buitenruimte dat aansluit op de gezamenlijke voorzieningen is eveneens 

bedoeld voor ontmoetingen. Bij gedeelde voorzieningen kan ook gedacht worden aan 

praktische zaken als gedeelde fietsen, auto’s, scooters, gereedschap etc. Het precieze 

aanbod van ruimtes en voorzieningen zal worden afgestemd met de toekomstige 

bewoners, zodat we zeker zijn dat er ook behoefte aan is en gebruik van gemaakt zal 

worden.  

9. In plan West staan de bovenste verdiepingen ingevuld voor ouderen. Is dat 55+ 

of 60+ of ...? 

West: Het is niet zo bedoeld om de verschillende doelgroepen op een bepaalde plek te 

lokaliseren. We hopen dat ons woningbouwprogramma voor de verschillende genoemde 

doelgroepen interessant is en dat ze gemixt door het gebouw een plek vinden.   

10. Bergruimte fietsen? 

West: Er wordt voor iedere woning minimaal drie fietsplekken in de garage gerealiseerd 

buiten de berging. 

Oost: 1828 richt zich op jongeren. We gaan er vanuit dat die bovengemiddeld gebruik 

maken van de fiets. We rekenen met twee fietsparkeerplekken per woning. Circa een 

kwart van de plekken bevindt zich buiten, ingepast in het groen en is tevens bedoeld 

voor bezoekers. Driekwart bevindt zich binnen in de kelder van het gebouw. 

 

 

https://www.woneningoud.nl/


 

11. Is de verwachting dat de huizen geluidsdicht zijn qua buurgeluiden? Niet dat je de 

mensen boven en naast je continu hoort. 

West: De geluidseisen zijn tegenwoordig zo dat je van de woningen die gebouwd worden 

mag verwachten dat je de buren boven, onder en opzij niet hoort.  

Oost: Ook 1828 voorziet in moderne comfortabele woningen die voldoen aan alle eisen, 

waaronder het voorkomen van geluidsoverlast 

12. In hoeverre zijn de twee complexen echt aparte complexen? Kunnen bewoners 

ook gebruikmaken van elkaars voorzieningen? 

Oost: Het uitgangspunt is dat de gebouwcomplexen op zichzelf kunnen functioneren. 

Waar dat tot meerwaarde leidt, kunnen voorzieningen in goed overleg opengesteld 

worden voor de buren. Dat betreft de bewoners van A1 West, maar ook de overige 

omwonenden. 

13. Hoe groot zijn de privé buitenruimtes/terrassen van deel west? 

West: De kleinere woningen hebben een buitenruimte van 7.5 m2 en de grotere 

woningen hebben 10 m2 aan buitenruimte. Sommige grote woningen hebben grotere 

terrassen.   

14. Komt er ook evt. uitgaansgelegenheden? 

West: Een discotheek of soortgelijke uitgaansgelegenheden zijn niet in de plannen 

opgenomen. Een lunchroom of lichte horeca zou mogelijk zijn. De gemeenschappelijk 

ruimtes gaan wel hele prettige verblijfsruimtes worden, met mogelijk een bar en een 

keuken. De keuken kan gebuikt worden om voor grotere groepen een avondmaaltijd te 

maken. We zullen met elkaar bestuderen. 

 

Kosten 

15. Wat is de geschatte prijs van de starters koop appartementen? En hoe groot 

worden de oppervlaktes van de koop appartementen? 

West: Nadat binnenkort de verschillende woningen met plattegronden op de site 

gecommuniceerd zijn, worden de prijzen gecommuniceerd. 

16. Mijn beste vriend en ik wilde samen wonen. Is dit ook mogelijk? Dat je samen iets 

huurt en dus de kosten deelt?  

West: Onze woningen worden naar verwachting straks door de woonpartners verhuurd. 

Je kunt deze vraag tegen die tijd stellen bij de verhuurder van de woningen. 

Oost: In de voorlopige plannen komen in gebouw A en B samen 223 woningen. Circa 33 

daarvan betreffen tweekamerwoningen van circa 50m2. Het appartement van circa 50 

m2 is geschikt voor bewoning door twee personen.  

17. Hoe zit het met de sociale huur in A1 west? Tussen de koopappartementen? 

West: Het geheel bestaat uit 5 bouwdelen. De kelderbak, de hoge toren, de 2 bouwdelen 

op het dek en de minder hoge toren. De huurwoningen (sociale en middenhuur 

woningen) komen in de minder hoge toren. Dus deze doelgroep komt in een bouwdeel en 

de andere doelgroepen komen in de andere bouwdelen. Wel hopen dat de verschillende 

doelgroepen met elkaar tot een mooie gemeenschappelijkheid komen. 

 

 



 

Omgeving / Parkeren 

18. Op plattegronden leek het alsof de Jamessingel wordt aangepast met een grotere 

kruising? Gaat snelheid daar dan ook omlaag? 

Gemeente: Voor een goede toegankelijkheid zal inderdaad een nieuwe kruising met 

verkeerslichten moeten worden gemaakt. Ook wordt langs de weg één tweezijdig 

fietspad gemaakt zodat oversteken niet langer nodig is. De Burgemeester Jamessingel is 

momenteel een 50 km/u weg en blijft dat vooralsnog ook.  

19. Hoeveel parkeerplekken zijn er voor deel west en oost? 

Parkeerplekken/appartementen  

West: 209 woningen en circa 188 parkeerplaatsen. Vanwege een duurzame leefomgeving 

wordt geprobeerd om het autogebruik terug te dringen, door andere vormen van 

mobiliteit aan te bieden. We denken dan ook aan deelauto’s. Maar daarnaast zal het ook 

voor sommige appartementen mogelijk zijn om een tweede parkeerplaats te gebruiken. 

Oost: Het plan voorziet op eigen terrein in voldoende ruimte voor parkeren voor 

bewoners en bezoekers. Er is een parkeerkundige onderbouwing opgesteld. Daarbij is 

rekening gehouden met het autobezit onder de doelgroep, de compacte woningen, de 

inzet van deelauto’s en de nabijheid van het station. De grootste parkeerbehoefte voor 

1828 is zichtbaar in de avond en in het weekend. Op dat moment bedraagt de behoefte 

66 parkeerplaatsen. In het plan zijn 69 parkeerplekken opgenomen. 

20. Krijgt het Islamitisch centrum aan de overzijde minaretten met geluidsinstallaties? 

Gemeente: Er wordt geen geluidsinstallatie aan de buitenzijde van het Islamitisch 

centrum geplaatst.  

21. Ruimtes voor de omgeving? Geen bron van mogelijke overlast? 

West: Met de bewoners zal samen invulling worden gegeven aan de gemeenschappelijke 

ruimtes. De VvE zal er zorg voor moeten dragen dat het gebruik op de juiste manier 

plaats vindt zodat er geen overlast wordt ervaren. Mocht dit toch plaatsvinden dan moet  

de functie worden aangepast. De bewoners zijn zelf eigenaar en hebben het zelf voor het 

zeggen. 

Oost: De leefbaarheid neemt toe doordat we letterlijk leven toevoegen. De entree en 

collectieve voorzieningen op de begane grond zorgen voor levendigheid en gezelligheid. 

Ook draagt het plan bij aan de sociale veiligheid vanwege de ‘ogen op straat’. Als het 

gebouw klaar is kunnen, in overleg met de bewoners en afhankelijk van de behoefte, in 

de collectieve ruimtes activiteiten ontwikkeld worden die ook voor de buurt toegankelijk 

zijn. Er wordt vanuit de 1828-organisatie een stevige beheersorganisatie opgetuigd die in 

geval van overlast corrigerend op kan treden tegen individuen die zich niet aan de 

leefregels houden. 

 

Aanmelden 

22. Hoe kan je je inschrijven? 

West: Binnenkort via de website. 

Oost: Op de website www.1828.nu/gouda kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief. Via 

deze weg word je op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen van 1828 in 

Gouda. Dit betreft een vooraanmelding, geen inschrijving. 

23. Wordt er geloot? 

West: Dat wordt later beslist. 

http://www.1828.nu/gouda


 

Oost: De inschrijvingsprocedure moet nog worden uitgewerkt en afgestemd met de 

gemeente. Om nieuwe bewoners goed te laten ‘landen’ en te zorgen voor een goede 

motivaties en een mix van mensen zouden wij graag werken met een werving- & 

selectieprocedure. Het kan goed zijn dat je je moet inschrijven op een platform voor 

toewijzing van sociale huurwoningen. Op de website www.1828.nu/gouda kun je je 

aanmelden voor de nieuwsbrief. Via deze weg word je op de hoogte gehouden van de 

verdere ontwikkelingen van 1828 in Gouda. Wanneer er ontwikkelingen zijn zullen we dit 

uiteraard melden via de nieuwsbrief. 

24. Wanneer moet je je inschrijven om in aanmerking te komen voor een 

appartement? 

West: Dit wordt binnenkort op de website bekend gemaakt. 

Oost: Zie boven. Op de website www.1828.nu/gouda kun je je aanmelden voor de 

nieuwsbrief. Via deze weg word je op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen 

van 1828 in Gouda.  

25. Hoe vindt toewijzing sociale huurwoningen plaats? 

West: Woonpartners zal waarschijnlijk de sociale huurwoningen gaan verhuren. Hierover 

volgt binnenkort meer informatie via de website van Wonen in Goud.  

26. Kunnen mensen met een psychische indicatie voorrang krijgen? 

West: Bij de koopwoningen niet. Voor de huurwoningen kun je deze vraag tegen die tijd 

stellen bij de verhuurder van de woningen.  

27. Krijg je voorrang als je uit Gouda komt? 

West: Hier komen we later via de website op terug. 

Oost: Als dat juridisch mogelijk is zijn we daar graag toe bereid. 

 

Overig 

28. Mag je huisdieren? 

West: Geen probleem. 

Oost: Huisdieren zoals katten en honden zijn niet toegestaan in de wooncomplexen van 

1828. Vissen en kleine knaagdieren zijn wel toegestaan. 

29. Hoelang kan je erin wonen? Moet je als je 28 bent eruit?  

Oost: Je kunt maximaal 5 jaar wonen in het 1828 complex. Meer informatie over het 

jongerencontract kun je vinden op de website van de woonbond.  

30. Is er ook gedacht aan short stay voor studenten? 3 maanden 

Oost: Het is niet mogelijk om met een short stay in het wooncomplex van 1828 te 

wonen. Het woonconcept is er op ingericht om een community te vormen. Wij richten ons 

op longstay.  

31. Vorig jaar werd een totaalplan gepresenteerd. Bijvoorbeeld de Blokkerlocatie. Is 

dat plan vervallen?  

Gemeente: Nee, het plan voor de Blokkerlocatie, projectnaam Burgemeesterkwartier, is 

ook nog altijd in voorbereiding. Het uiteindelijke doel van het project Spoorzone is om tot 

2025 1.000 nieuwe woningen toe te voegen. De start bouw op deze locatie is ook ergens 

in 2022 gepland.  

http://www.1828.nu/gouda
http://www.1828.nu/gouda
https://www.woonbond.nl/woning-zoeken-recht/tijdelijk-huren/jongerencontract


 

32. Als je sociale huur gaat doen en je gaat na een tijdje werken, mag je er dan nog 

inblijven? 

West: De mensen in de sociale huurwoningen mogen dan in hun woning blijven wonen. 

Oost: Er gelden geen inkomenseisen voor 1828. Inkomen speelt wel een rol in de 

toekenning van huursubsidie.  

33. Hoe wordt de kwaliteit van de bouw/aannemer bewaakt? 

West: Wij zullen dit als ontwikkelende partij bewaken. 

Oost: De plannen worden vertaald in een gedetailleerd ontwerp en omschrijving van de 

kwaliteit, die onderdeel worden van de contracten met de aannemer. Deze 

uitgangspunten worden tijdens de bouw en na oplevering gecontroleerd door 1828, als 

eigenaar. 

34. Hoeveel personen in een woning 1828? 

Oost: In het appartement van 50m2 is geschikt voor bewoning door twee personen. De 

studio’s zijn geschikt voor bewoning door een persoon. 

 

Kijk voor meer informatie op de websites: 

Gemeente Gouda Spoorzone: https://goudaspoorzone.nl/  

A1 Oost – Wibaut Projectontwikkeling / 1828: www.1828.nu/gouda 

A1 West – M3 Architecten: https://www.woneningoud.nl/  

 

https://goudaspoorzone.nl/
http://www.1828.nu/gouda
https://www.woneningoud.nl/

