
Verslag 2e Bijeenkomst Klankbordgroep Essenkade op 16 november 2022 

Aanwezig: Tom Prosman (Campen), Geert Gerritse (Borchen), Gieneke Holland (Borchen), 
Cees den Hertog (Kaden), Simon Wienke (Gaarden), Wil Holland (Gaarden), Bertus Krooder 
(Projectleider Essenkade 2, Gemeente Houten) en voorzitter Jesse Bussemaker (Facilitator) 

Afwezig: Bianca van den Berg (Campen), Suzan Schalkx-van Lierop (Kaden), Johan van der 
Veer (Oud Wulfseweg e.o.), Sunita Chote (overig Houten) 
 
Jacqueline van Vliet (overig Houten) heeft als gevolg van persoonlijke omstandigheden ook 
de tweede bijeenkomst gemist en heeft zich daarmee per mail teruggetrokken als KBG-lid. 
 
Programma: 

1. Opening 
2. Terugkoppeling n.a.v. inbrengen aanbevelingen in het projectteam 
3. Bespreken voorbereidingsopdracht m.b.t. varianten Essenkade 
4. Pauze 
5. Inhoudelijk thema: Integratie vluchtelingen 
6. Afronding en doorkijk naar laatste bijeenkomst op 7 december 

 
1. Opening 

 
Voorzitter Jesse Bussemaker heet iedereen welkom. Vanavond een wat kleinere groep. 
Verschillende leden van de klankbordgroep kunnen niet aanwezig zijn vanwege andere 
verplichtingen, maar hebben wel vooraf hun beelden bij de voorbereidingsopdracht 
ingestuurd. Jesse zal deze input gedurende de avond inbrengen.  
 

2. Terugkoppeling n.a.v. inbrengen aanbevelingen in het projectteam 
 
Op 8 november is Jesse Bussemaker als voorzitter van de klankbordgroep aangesloten bij het 
Projectteam van Gemeente Houten om de aanbevelingen van de eerste bijeenkomst toe te 
lichten. Deze aanbevelingen werden voor het projectteam enthousiast ontvangen.  
 
Hieronder aanbevelingen van de klankbordgroep rondom het inhoudelijke thema ‘Veiligheid’ 
en de reactie op hoofdlijnen van het projectteam: 
 
KBG-Aanbeveling 1: De omgeving moet integraal omhooggetrokken worden en echt 
onderdeel worden van Houten 
 
Reactie Projectteam op 8 november: 

• Omgeving blijft een bedrijventerrein. Gaat niet naar een woonniveau.  
• Plek staat al jaren stil. Nu is er duidelijkheid. Zou een vliegwiel moeten zijn. 
• Studie samen met de Provincie; staat los van de Essenkade, maar moet een 

kwaliteitsimpuls zijn voor gehele Doornkade, intensiveren bedrijventerrein. 
o Reactie KBG op 16 november: Het onderwerp ‘Een juiste ontsluiting van 

de Essenkade’ heeft nog niet voldoende aandacht gehad. Dit punt brengt 
Jesse het volgende moment met het projectteam alsnog in. 



 
KBG-Aanbeveling 2: Verander de omgeving gefaseerd. Laat zien wat aangepakt wordt en 
neem de omgeving telkens hierin mee. 
 
Reactie Projectteam op 8 november: 

• Gaan we doen! Zorgvuldige bewonerscommunicatie.  
• Goede afspraken maken met de partners. Taak van openbaar beheer. 

 
KBG-Aanbeveling 3: Veel groen en goed verlicht. Ruimte voor spelende kinderen. 
 
Reactie Projectteam op 8 november: 

• Leefbaarheid op de plot zelf; Licht en groen 
• Passende voorzieningen, zijn standaard eisen voor. Gaat mee met het 

ontwerpteam 
 
KBG-Aanbeveling 4: Bewoners en omwonenden (of omwerkenden) moeten er graag willen 
zijn en komen. 
 
Reactie Projectteam op 8 november: 

• Deze aanbeveling past goed in De Droom van het ontwerpteam 
• Uitwisseling en maximaal open 
• Hoe pas je deze stromen (licht: ZZP-HUB/koffiecorner en zwaar: Voedselbank) zo 

goed mogelijk op elkaar aan? 
o KBG-lid Wil Holland heeft op 17 november navraag gedaan bij een 

medewerker van de voedselbank. Eerder was er een gelegenheid een kop 
koffie te drinken en dat werd gewaardeerd. De verwachting is dan ook dat 
een gemixte ontmoetingsplek aan zal slaan en geen belemmering vormt. 

 
KBG-Aanbeveling 5: Voor een gevoel van veiligheid moet je elkaar echt leren kennen.  
 
Reactie Projectteam op 8 november: 

• Hoe leven mensen samen op die plek, ook samen met de omgeving? 
• Gaat over Community building; Community Essenkade en Omgeving Essenkade 
• Gaan we bij Bureau ZieglerGautier neerleggen. Die hebben ervaring daarmee. 
• Houten ook: bij Houten Huisjes (De Schaft) 

 
3. Bespreken voorbereidingsopdracht m.b.t. varianten Essenkade 

 
De leden van de klankbordgroep hebben op 8 november een bezoek gebracht aan de 
Essenkade en hebben daarbij een goed beeld gekregen van het kantoorgebouw, de hal en 
het omliggende terrein.  
 
Dit was een goede opmaat naar het onderwerp op de agenda ‘Kwaliteit van wonen en de 
omgeving’. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over de sloop van het kantoorgebouw of van de hal 
om ruimte te creëren voor de woonunits. 
 
 



KBG-Aanbeveling 6: Sloop het kantoorgebouw en laat de hal staan. 
 

• Hierdoor kunnen de units beter geplaatst worden, langs de rand van het terrein 
aan de Utrechtseweg. Daarmee ontstaat een binnenplaats of plein tussen de 
woonunits en de hal. 

• Voor het plaatsten van de units gaat de voorkeur van de klankbordgroep uit naar 
min of meer haaks op de Utrechtseweg, zodat alle units de in- en uitgang richting 
een gezamenlijk plein hebben. Zo ontstaat er geen voorkant en achterkant (naar 
de N409), maar juist enkele kleine binnenplaatsen als uitlopers van het centrale 
plein. 

• De hal is erg geschikt voor de maatschappelijke organisatie die opslag, hoogte en 
ruimte nodig hebben. Voor de krachtfabriek is wat verdere ontwikkeling nodig. 

• De hal fungeert ook als een geluidsbarrière tussen het bedrijventerrein en de 
units 

• Maak de verbinding tussen units en hal transparant en uitnodigend. 
 
Er ontstaat een vraag of helemaal niet slopen niet duurzamer en effectiever is. Projectleider 
Bertus Krooder kan direct aangegeven dat deze optie doorgerekend is en niet haalbaar is 
gebleken. 
 
Ten aanzien van de huidige schetsen geeft de KBG als aanbevelingen mee: 
 
KBG-Aanbeveling 7: Wees creatief in het vinden van ruimte zodat de woonunits ruimtelijk 
geplaatst kunnen worden.  
 
Als voorbeelden noemt de KBG: 

• Scherm of sluit de bocht van de Essenkade 2 richting het tankstation af zodat ook 
het kleine parkeerterrein aan de noordzijde van Essenkade 2 gebruikt kan worden 
voor plaatsing van de woonunits. 

• Kijk ook specifiek naar het grote parkeerterrein. Hoeveel plek is daadwerkelijk 
nodig? Gebruik de rest voor het aantrekkelijk maken van de woonomgeving 
(bijvoorbeeld sport en spel) en scherm de gehele buitenrand goed af voor 
kinderen met vriendelijk hekwerk. 

 
De vraag uit de voorbereidingsopdracht over het creëren van een fijne woonomgeving raakt 
op verschillende vlakken het onderwerp ‘veiligheid’ van de vorige bijeenkomst. 
Aanbevelingen als aanvulling op de vorige keer zijn: 
 
KBG-Aanbeveling 8: Denk bij de verdere ontwikkeling ook aan geluidsoverlast. Van mede-
bewoners, andere (maatschappelijke) gebruikers, het bedrijventerrein, de wegen direct om 
de Essenkade heen (vooral de N409) en de snelweg A27. 
 
KBG-Aanbeveling 9: Een gemeenschappelijke binnenruimte zoals koffie corner voor 
ontmoeting, samen koken, samen eten, etc. zal een fijne woonomgeving ten goede komen. 
 
KBG-Aanbeveling 10: Denk ook aan verkeersveiligheid, dus aan afscherming tussen de 
Essenkade en de N409; betrek ook verkeersdeskundigheid bij het projectteam. 



 
De vraag uit de voorbereidingsopdracht over doelgroepen, samenstelling en manier van 
samenleven raakt aan KBG-Aanbeveling 5 uit de voorgaande bijeenkomst. Tijdens de laatste 
bijeenkomst willen we Bureau ZieglerGautier uitnodigen om hierover in gesprek te gaan.  
 
De KBG Essenkade is wel gecharmeerd van gemixt wonen; dus door vluchtelingen, 
statushouders en spoedzoekers door elkaar te laten wonen. Welke uitdagingen dienen zich 
aan om dit te realiseren? Wetende dat een enkele groep van deze bewoners onder 24-uurs 
toezicht en beveiliging van het CAO valt? 
 
KBG-Aanbeveling 11: We nodigen en/of dagen het COA en Viveste uit om te onderzoeken of 
en hoe gemixt wonen haalbaar is. 
 
In de voorbereidingsopdracht wordt ook de vraag gesteld op welke wijze de 
maatschappelijke organisaties tot een goede samenwerking kunnen komen. Volgens de KBG 
is dat vooral een opdracht voor de maatschappelijke organisaties zelf. 
 
In de voorbereidingsopdracht wordt verder gevraagd naar aanvullend interessante functies 
voor het concept. De KBG denkt daarbij aan een: 

o Restaurant of koffie corner 
o Indoor speelparadijs 
o Fitnessruimte 
o Jongerencentrum 
o Ecokring 
o Omroep Houten 
o Vluchtelingenwerk 
o Infospreekuur 
o Dependance Sociaal Loket 

 
In gesprek over deze aanvullende functies bekruipt de KBG het gevoel of we wel met de 
juiste mensen spreken. Alle aanwezigen spreken vanuit betrokkenheid en ervaring, maar ook 
vanuit wat zij denken dat de toekomstige bewoners nodig zullen hebben. Hiermee komt de 
KBG tot de aanbeveling: 
 
KBG-Aanbeveling 12: Ga over dit project en over specifieke wensen en behoeften van 
asielzoekers, vluchtelingen en spoedzoekers in gesprek met de doelgroep zelf.  
 
De KBG is overtuigd dat structuur in het leven houvast geeft. Daarmee komt de KBG bij 
afronding van dit thema nog tot drie aanbevelingen: 
 
KBG-Aanbeveling 13: Creëer lucht in wet- en regelgeving zodat asielzoekers vlot en 
gemakkelijk aan de slag kunnen met betaald werk. 
 
KBG-Aanbeveling 14: Verleid bewoners om een actieve rol te spelen bij het onderhoud van 
de locatie en het terrein.  
 



KBG-Aanbeveling 15: Zoek verbinding met omliggende sportverenigingen en Houtense 
Kerken. 
 
Slotvraag van de avond is of de leden van KBG zelf iets zouden kunnen of willen bijdragen 
aan een fijne woonomgeving. Alle leden geven aan graag hun kennis en vaardigheden te 
willen inzetten, van muzikaal ontmoeten tot financiële hulpverlening en van wegwijs maken 
in Houten tot de verbinding naar Houtense bedrijven. 
 

5. Inhoudelijk thema: Integratie vluchtelingen 
 
Door het verdiepende gesprek over een prettige woonomgeving zijn we niet toegekomen 
aan dit agendapunt. Het voorstel is om deze opdracht ook voor te laten bereiden door de 
leden van de KBG zodat we hierover tijdens de laatste bijeenkomst aanbevelingen over 
kunnen doen. 
 

6. Afronding en doorkijk naar laatste bijeenkomst in december 
 
Gezamenlijk kijken we terug op de tweede bijeenkomst.  

• Er wordt uitgesproken dat opnieuw een goede bijeenkomst was.  
• Het programma voor de laatste bijeenkomst komt voort uit gesprekken tijdens deze 

bijeenkomst, namelijk het onderwerp Community Building waarmee Bureau 
ZieglerGautier aan de slag is voor Gemeente Houten. Zij komen binnenkort met een 
Plan van Aanpak dat ook bij de KBG besproken kan worden en wellicht ook door hen 
toegelicht kan worden. Ook zetten te het bovenstaande inhoudelijke thema 
‘Integratie van vluchtelingen’ op de agenda.  

• De volgende bijeenkomst was gepland op 7 december, maar dat geeft ons weinig 
tussenliggende voorbereidingstijd. Het plannen nu woensdag 21 december. 

 
 
Verslag door voorzitter Jesse Bussemaker 
Akkoord vanuit de klankbordgroep 
29 november 2022 
  


