VIJF PRINCIPES VOOR DE ONTWIKKELING VAN DE BUITENSTAD

1

Elk initiatief dat past bij de Buitenstad is welkom.
De Buitenstad zal zich continu aanpassen aan veranderende behoeften. De Buitenstad is
weliswaar altijd klaar, maar nooit helemaal af. Vandaar dat elk initiatief dat bijdraagt aan de
kwaliteit van de Buitenstad welkom is. Ruimtelijke kwaliteit, landschappelijke waarde en his-

eindige hulpbronnen.
Leegstand is niet duurzaam, net zomin als onnodig ruimtebeslag. Bij nieuwe ontwikkelingen
wordt daarom altijd eerst gekeken naar bestaande mogelijkheden. Gebruik van duurzame lo-

torische identiteit van de omgeving waarin zo’n initiatief speelt, vormen de kaders voor ont-

cale bronnen voor de energievoorziening wordt aangemoedigd. Niet te vermijden schade aan

wikkeling én verandering. Onze ‘Kookboeken’ bieden daarvoor gebiedsspecifieke inspiraties.

natuur en landschap wordt altijd gecompenseerd.
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In de Buitenstad wordt zorgvuldig omgegaan met schaarse ruimte en

In de Buitenstad heeft elk gebouw een eigen of gemeenschappelijke

Deze vijf principes vormen de inhoudelijke agenda voor een gesprek. Een gesprek dat gaat

tuin én is openbaar groen op loopafstand aanwezig. Dit is de Apeldoorn-

over de bijdrage van een initiatief aan de kwaliteit en de ontwikkeling van de Buitenstad.

se maat van bouwen.

Zo’n gesprek met een initiatiefnemer gaan we open en constructief in en we vragen de ander

Een ‘huis met een tuin’ vormt als het ware de ‘core business’ van de Buitenstad. Wonen en

dat ook te doen. In gesprek over de Buitenstad:

werken vinden er eveneens altijd plaats met (grootschalig) groen in de buurt; in welke vorm
dan ook en altijd via een veilige wandelroute bereikbaar.
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-

Zijn we open en eerlijk over onze doelen en hebben we respect voor elkaars belangen en
positie.

-

Denken we in mogelijkheden en kansen voor de Buitenstad.

Kleinschalige voorzieningen in de buurten en dorpen zijn belangrijk voor

-

Hebben we gezamenlijk oog voor het betrekken van de omgeving van een initiatief.

het wooncomfort van de Buitenstad.

-

Hebben we aandacht voor de mogelijke effecten voor latere generaties.

Wonen in de Buitenstad is leven met voorzieningen in de buurt. Ieder initiatief dat daaraan

-

Zijn we bereid heldere en naleefbare afspraken te maken over samenwerking.

wil bijdragen is welkom.

In de Buitenstad gaat bereikbaarheid per auto of per fiets altijd samen
met een goede leefkwaliteit voor omwonenden.

Alle delen van de Buitenstad zijn in ieder geval per auto of per fiets bereikbaar. Dit gaat

echter nooit ten koste van de leefkwaliteit van direct omwonenden.

Dit geldt uiteraard voor alle partijen!

