De Visie op wonen in Vrouwenakker-West 2025 is op 3
februari '22 vastgesteld door de gemeenteraad.

AANBESTEDING &
GUNNING

Voor de ontwikkeling van Vrouwenakker-West wordt
een ontwikkelaar gezocht door de opdracht aan te
besteden. Dit is een soort prijsvraag met eisen en
kaders uit De Visie en bestaand beleid.
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PLANUITWERKING &
VERGUNNING

De geselecteerde ontwikkelaar werkt het winnende
plan voor Vrouwenakker-West verder uit. In deze fase
vindt ook een vorm van participatie plaats. Daarna zal
de ontwikkelaar de vergunning aanvragen.
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VOORBEREIDING
OP DE BOUW

Voordat er gestart kan worden met de bouw moeten er
eerst voorbereidingen worden getroffen zoals de
bewerking van de grond.

BOUW

Vrouwenakker-West wordt gebouwd en het openbaar
gebied wordt ingericht. Naar verwachting start de
bouw in de tweede helft van 2024.

WOONKLAAR

In de laatste fase van de bouw wordt begonnen met
de inrichting van het openbaar gebied. De eerste
woningen worden opgeleverd.
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* Deze faseplanning is een voorgenomen
planning. Deze planning kan onderhevig zijn aan
veranderingen. Aan deze planning kunnen geen
rechten worden ontleend.
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Voorgenomen faseplanning
Vrouwenakker-West

VISIE OP WONEN IN
VROUWENAKKERWEST 2025
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Gezond:

Groen:
Groene inrichting van openbaar gebied
en een hoge mate van biodiversiteit.
Minimaal 75 procent van alle daken is
straks groen zodat binnen en buiten de
woning een fijn klimaat te vinden is. Een
groene omgeving draagt bij aan
ontspanning en stimuleert sport, spel en
beweging.

Gezamenlijk:

Gezondheid is een groot goed. In
Vrouwenakker-West wordt gestreefd naar
een gezonde, duurzame en daarmee
toekomstbestendige leefomgeving. Bij
gezondheid gaat het om de balans tussen
fysieke, sociale en mentale gezondheid.
Er wordt aandacht besteed aan ruimte
voor ontmoeten, bewegen, groen en een
fijn leefklimaat.

De 4G's

De sociale cohesie in Vrouwenakker is nu
groot met net geen 300 inwoners en
tegelijkertijd is er geen gezamenlijke
ontmoetingsplaats, anders dan de
picknicktafel bij de brug over de Amstel.
“Gezamenlijkheid” staat als een van de vier
G’s centraal in de visie op VrouwenakkerWest. Zowel in de wijk als in het Hart van
Vrouwenakker is aandacht voor
'ontmoeten'.

Geluid:

Geluidshinder is impactvol.
Vrouwenakker-West ligt in de route van
de Aalsmeerbaan van Schiphol en is
daarmee geluidsbelast. Daarom wordt
ontwikkelaars gevraagd aandacht te
besteden aan maatregelen die
geluidsoverlast verminderen.
Dit kan door het maken van juiste keuzes
voor de indeling van de wijk en toepassing
van groen.

- Groene daken kunnen de
temperatuur in een woning tot 4
graden verlagen

- Groen nodigt
uit tot buiten zijn

- Groene daken en een groene
leefomgeving verlagen de
temperatuur op straat

- Een groene en biodiverse wijk
draagt bij aan een gezonde
leefomgeving

- Biodiversiteit in groen
draagt bij aan
biodiversiteit van fauna
- Een wijkinrichting waar ruimte
voor bewegen en spelen is, kan
bijdragen aan de gezondheid

Groen:

Gezond:
- Vrouwenakker-West is voor
iedereen in Vrouwenakker

De 4G's
- Groen absorbeert
geluid en kan
geluidshinder
verminderen

Gezamenlijk:

Geluid:
- Het Hart van Vrouwenakker
kan bijdragen aan sociale
samenhang

- Groene daken dragen
bij aan biodiversiteit

- Groen stimuleert
spelen en bewegen

- Gezondheid gaat over sociale
gezondheid, fysieke gezondheid
en mentale gezondheid

- Een groene wijk kan de
waarde van (omliggende)
woningen verhogen

- Een wijk inrichten op ontmoeten
draagt bij aan de sociale samenhang
en de mentale gezondheid

Woningbouwprogramma

Sociale woningbouw (huur en/of koop)
35%
Middelduur tot dure koop, incl. kavels (maximaal)
45%

Betaalbare woningbouw (huur en/of koop)
20%

