
Welkom bij de online Denktank 
bijeenkomst over Meneba



Programma

1. Welkom en voorstelronde

2. Wat hebben we tot nu toe gehoord?

3. Waar staan we nu en wat zijn onze kaders?

4. Thema’s

• Bijzondere woonvormen

• Voorzieningen

• Openbare ruimte en groen

• Verkeer en Vervoer

5.    Vervolgproces & Planning



Even voorstellen

• Feike van Reesema (De Vlijt)
• Marleen van den Broek (De Vlijt)

• Arne Lijbers (Architect Mecanoo)

• Hans Meijers (Gemeente Zaanstad)
• David Kooi (Wijkmanager, Gemeente Zaanstad)
• Martine van Gerven (Programmasecretaris, 

Gemeente Zaanstad)

• Theo Dohle (De Wijde Blik)
• Frances Rasker (De Wijde Blik)



Wat hebben we tot nu toe gehoord?



Participatieproces

1. Enquête

• Half juli tot half september enquête open

• Uitnodiging via 3.500 ansichtkaarten en via ondernemersvereniging BVNM 

• Reactie van 34 ondernemers en 538 bewoners

• Alle resultaten op www.meelfabriek.info

2. Gesprekken en contact in de buurt

• Directe buren van Meneba

• Historische Vereniging

• Ondernemersvereniging BVNM

• Natuurmonumenten



Belangrijkste aandachtspunten:

• Veel groen

• Betaalbare woningen en voor verschillende doelgroepen

• Goede verkeersontsluiting, heel belangrijk punt voor bewoners 

én ondernemers

• Horeca en supermarkt zijn gewenst



Waar staan we nu?

• Stedenbouwkundig plan 
Hoogtes, invulling, locatie van nieuwe en bestaande gebouwen

• Beeldkwaliteitsplan 
Hoe gaat het eruit zien? Architectuur en openbare ruimte

• Mobiliteitsconcepten 
Nieuwe ideeën en oplossingen voor verkeer en vervoer

• Bestemmingsplan 
Regels max. hoogtes en functies: wonen, werken, groen



Kaders

- Financiële haalbaarheid.

- Aandeel sociale huur, middel dure huur en 
koop.

- Algemene wettelijke normen en gemeentelijke 
beleidskaders.



Planning

Planning

• Q3-Q4 2020  Uitwerken stedenbouwkundig plan en schetsontwerp 
gebouwen, opstellen voorontwerp bestemmingsplannen 
incl. onderzoeken

• Q4 2020 Bestemmingsplan in procedure
• Q4 2021 Bestemmingsplan vastgesteld door Raad en 

onherroepelijk
• Q1 2022 Start bouwrijp maken
• Q4 2023 Oplevering eerste fase
• Q2 2026 Oplevering laatste fase



Schetsontwerp

Arne Lijbers (Mecanoo)



Thema’s

• Bijzondere woonvormen

• Voorzieningen

• Openbare ruimte en groen

• Verkeer en Vervoer



Planning

Participatieproces najaar 2020

• Denktanksessies Meneba

Bijeenkomst #1 - 27 oktober

Vervolgbijeenkomst in november of december

• Slottour Meneba (mits mogelijk i.v.m. de corona maatregelen)



Bedankt voor uw deelname!

www.meelfabriek.info

of via de mail 

info@meelfabriek.info


