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Het bruisende hart van Parkwijk

De komende jaren maken we van het Beatrixplein 
het bruisende hart van Parkwijk. Een levendige 
plek, waar je straks prettig woont, werkt, winkelt, 
sport, recreëert en elkaar ontmoet. Er komen 
nieuwe en meer verschillende woningen, een 
nieuw winkelcentrum en supermarkt met een 
gezellig plein en een Huis van de Wijk, met 
voorzieningen voor de hele buurt, extra plek 
voor ouderenzorg en een sportzaal.

Samenwerking

Wat is er goed in Parkwijk en wat willen we 
met zijn allen verbeteren? Daarover praten 
we de komende tijd met elkaar. Bewoners van 
de wijk vertellen wat ze in hun wijk zouden 
willen en wat ze nodig hebben. De gemeente 
werkt hierbij samen met woningcorporatie 
Pré Wonen, supermarkteigenaar Dreef 
Beheer B.V., partners Zorggroep Reinalda, 
ITK en stichting DOCK. 

Initiatiefnemers 

Samen met...
Sociaal-maatschappelijke 

organisaties Buurtbewoners

Beatrixplein
Kijk je mee vooruit?
Beatrixplein
Kijk je mee vooruit?
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Betaalbaar en 
fi jn wonen

Na 60 jaar zijn veel huizen in 
de buurt toe aan vervanging. 
Daar komen nieuwe huizen voor 
in de plaats. Er komen ook veel 
nieuwe woningen bij. Zo komt er 
in Parkwijk meer plek voor meer 
mensen om te wonen. Wat blijft, 
is het gevoel dat bij Parkwijk 
hoort. De sfeer in de buurt is 
open en hartelijk.

Bij het bedenken van de  plannen 
voor het Beatrixplein en omge-
ving luistert de gemeente naar 
bewoners uit de buurt. Woning-
corporatie Pré Wonen speelt hierin 
een belangrijke rol. Er komen 
ongeveer 570 nieuwe woningen 
bij, sociale huurwoningen, middel-
dure huur- en koopwoningen en 
vrijesector woningen. Er  komen ook 
intramurale zorgwoningen van 
 Reinalda. 

Reizen
Rondom het hele 
Beatrixplein komen 
bushaltes. Zo ben je snel 
in de binnenstad.

�  

Parkeren
Rondom het Beatrixplein 
parkeer je in ondergrondse 
garages. Daardoor staan 
er straks minder auto’s op 
straat.

�         

Wandelen en fi etsen
Wegen en paden zijn vooral 
voor voetgangers en fi etsers. 
De auto is hier te gast.

�             

Wonen
Ook boven de nieuwe locatie 
van de Internationale Taalklas 
komen woningen

�             

Mobiliteitshub
Een 'mobiliteitshub' 
houdt de buurt 
leefbaar, groen én 
bereikbaar. 

�    

Beatrixplein
Wonen & verkeer

Betaalbaar wonen, 
méér woningen

 Een plek voor iedereen, 
met ongeveer 
570 nieuwe woningen: 
- 40% sociale huur
- 40% koop/huur 
- 20% vrije sector

Gemengd wonen
Er komt meer plek om te wonen voor jong en 
oud en voor gezinnen met kinderen.

�     
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Een wijk waar je je thuis voelt

Parkwijk is altijd al een wijk geweest waar 
verschillende mensen met elkaar optrekken. 
Dat blijft zo. Het Huis van de Wijk wordt een 
gezellige plek in buurt waar je makkelijk met 
elkaar in contact komt. Waarin je samen met 
je buren  activiteiten organiseert. Het is ook 
een plek waar je hulp kunt inroepen als je 
problemen hebt.

Beatrixplein
Ontmoeten & zorgen

Sociale voorzieningen en ondernemingen
Vlakbij het winkelcentrum komen verschillende 
sociale voorzieningen voor de wijk.

�       

Rondom de Dreef
Op en rond de Dreef 
komen plekken voor 
ontmoeting of tijdelijke 
activiteiten.

�         

24/7 zorg
Naast het Reinaldahuis komt een intramuraal 
zorgcentrum dat 24 uur per dag zorg verleent.

�                   

Reinaldahuis
Het grootste 
woonzorgcentrum 
van Woonzorg 
Nederland.

�                       

Trefplekken
In het winkelcentrum 
spreek je met elkaar af of 
drink je samen ko�  e na de 
boodschappen.

�               

Sportzaal & Huis 
van de Wijk
Plekken waar je elkaar 
treft in de wijk.

�     

Internationale Taalklas
Kinderen uit de hele wereld 
krijgen hier Nederlandse les.

�     

De gemeente werkt samen met DOCK aan 
meer voorzieningen in de wijk. We onder-
zoeken of er een nieuw gebouw kan komen 
voor de Internationale Taalklas. Er komt een 
nieuwe sportzaal en we leggen speelplekken 
voor kinderen aan. In het Huis van de Wijk 
kun je straks aanschuiven voor de buurthap.



Beatrixplein  |  WERK AAN DE WIJK

Prin
s B

ern
hardlaan

Dre
ef

Dre
ef

Prinses Beatrixplein

Leonard Springerlaan

Dre
ef

Dre
ef

Dre
ef

Dre
ef

Dre
ef

Er is van alles te doen

Rond het Beatrixplein gebeurt het. Een leuk 
winkelcentrum waar je graag naartoe gaat 
om je dagelijkse boodschappen te doen. 
En om de buren te zien. Er zijn ook werk-
plekken en er is een ontmoetingsplek voor 
de buurt. Er is altijd wel iets te beleven en het 
is meestal gezellig druk. Ook mensen van 
buiten de wijk komen langs omdat hier leuke 
winkels en eettentjes zijn.

Van het levendige winkelplein loop je via de 
 groene Beatrixdreef zo naar het park. Langs 
de groene dreef komen het Huis van de Wijk, 
de sportzaal en woningen. De gemeente 
werkt samen met Dreef Beheer en de bewo-
ners de plannen verder uit voor een levendig 
hart van Parkwijk. 

Winkelen
Er komen nieuwe winkels en een 
supermarkt op het Beatrixplein. 
Groot en klein.

�           

Ondersteunen
In het Huis van 
de Wijk werken 
verschillende 
hulpverleners.

�                  

Beschermd werken
Er komen verschillende nieuwe 
beschermde werkplekken bij.

�    

Zorgen en 
begeleiden
Er werken veel 
mensen in de zorg 
en dienstverlening.

�                       

Uitgaan
Er zijn straks nieuwe plekken 
om ko�  e te drinken of om uit 
eten te gaan.

�         

Trainen
In de sportzaal geven mensen 
training of les in sport.

�       

Les geven
In de Internationale Taalklas geven 
leraren taallessen.

�              

Beatrixplein
Winkelen & werken
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Ruimte voor fi etsers en wandelaars

In Parkwijk krijgen fi etsers en wandelaars de ruimte, 
met genoeg plek voor ontspanning of om hard te lopen. 
Er komen prettige en veilige fi ets- en wandelroutes waar 
je ook ’s avonds graag komt. Auto’s zijn te gast in de 
buurt en parkeren in de ondergrondse parkeergarages. 
De ‘mobiliteitshub’ is een fl exibele manier om de buurt 
groen én bereikbaar te houden, ook als er in de toekomst 
minder auto’s zijn.

De gemeente kijkt samen 
met de bewoners wat voor 
sport- en spelplekken er 
moeten komen voor kinderen 
en tieners en mensen van 
andere leeftijden. Scholen, 
maar ook sportclubs kunnen 
de sportzaal gebruiken.

Ruimte voor bomen en groen
Er komen ongeveer 100 nieuwe 
bomen bij. Monumentale bomen 
blijven behouden. 

�             

Genieten van stilte
Rond de Dreef komen 
er levendige en stille 
stukken waar je van de 
rust kunt genieten.

�                 

Groen voor iedereen
In de groene, parkachtige 
omgeving is het prettig wonen, 
tuinieren en verblijven.

�                    

Kunst en cultuur
Straks is er ook buiten ruimte 
voor kunst. Bijvoorbeeld 
voor muurschilderingen, 
workshops of uitvoeringen.

�            

Buiten sporten
Er komen verschillende 
nieuwe plekken 
waar je buiten kunt 
hardlopen of sporten. 
Alleen of in een 
groepje.

�             

Veilige speelplekken
Tussen het groen komen verschillende 
veilige speelplekken. Waar kleine en 
grotere kinderen onbezorgd spelen.

�    

Beatrixplein
Bewegen & groen




