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Slotlaan 17 te Wervershoof
Algemeen
• Op initiatief van de Dorpsraad en woningcorporatie Het Grootslag 

heeft gemeente besloten de locatie geschikt  te maken voor 
woningbouw 

• Projectmanager van de gemeente is Frank van der Staay
• Projectmanager van Het Grootslag is Mark Laan 

Doelstelling
• Het terug dringen van het woningen tekort door realisatie van 31 

woningen
• Het realiseren van een gedifferentieerd woonmilieu dat aansluit 

op de vraag van woningzoekenden
• Belanghebbenden worden tijdig betrokken
• Het plan zorgvuldig en met urgentie uitwerken en ontwikkelen



Huidige situatie Slotlaan 17



Uitgangspunten en programma
Uitgangspunten

• Circa 31 woningen (18 Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap en 13 huur)

• Doelgroepen starters, gezinnen en senioren

• Groen/water & gasloos (BENG)

• Veilige verkeersontsluiting

Concept programma

• 10 huurwoningen Het Grootslag (onder en boven)

• 3 huurwoningen Het Grootslag (senioren)

• 6 rijwoningen (gezinswoning / starters, CPO, betaalbaar / 
vrije sector)

• 6 rijwoningen (levensloop, CPO, betaalbaar / vrijesector)

• 4 twee-onder-een-kap woningen (CPO, vrije sector)

• 2 vrijstaande woningen (CPO, vrije sector)



CPO en huurwoningen
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)
• Er wordt een initiatiefgroep van belangstellenden geformeerd
• Belangstellenden worden door Het Grootslag betrokken bij het ontwerp van 

de CPO woningen (samenwerking tussen CPO-groep, Het Grootslag en een 
aannemer)

• In samenwerking met de CPO-groep wordt toewijzing bepaald (bijvoorbeeld 
via loting als er meer belangstellenden zijn dan woningen)

• De toekomstig eigenaar-bewoner wordt opdrachtgever aan een aannemer

Huurwoningen
• Het Grootslag ontwikkeld en realiseert het plan voor de huurwoningen
• Het gaat om 10 onder- en bovenwoningen en 3 woningen voor senioren
• Belangstellenden kunnen zich voor het project laten inschrijven bij Het 

Grootslag
• Toewijzing vindt plaats door Het Grootslag
• Het Grootslag wordt voor de huurwoningen opdrachtgever aan een aannemer



Globale planning
2022 Ontwikkelen plan, participatie, selecteren 
aannemer en start procedures

2023 Bestemmingsplan procedure inclusief inspraak

2024 Realisatie en oplevering



Communicatie en participatie
• Het concept plan voor de Slotlaan 17  is van betekenis voor de toekomstige 

bewoners, omwonenden en  het dorp Wervershoof
• Belanghebbenden worden tijdig en proactief te betrokken
• Gevraagd wordt reacties (positief, negatief en suggesties) op het plan middels 

een uitgereikt formulier in te leveren
• Reacties worden beoordeeld en waar mogelijk en gewenst verwerkt in het 

plan
• Er vindt een terugkoppeling plaats op de ingeleverde reacties. Welke reacties 

waren er? Hoe gaan we daarmee om? Wat is aangepast aan het plan?
• Inzet is een plan te realiseren met draagvlak en slimme oplossingen te 

ontwikkelen voor mogelijke knelpunten

We gaan er vanuit dat het tijdig betrekken bijdraagt aan de belangstelling, het 
draagvlak en kwaliteit van het project. 


