
Revalidatiecentrum Naarderheem (onderdeel van Vivium Zorggroep) aan de 
Amersfoortsestraatweg werkt aan een plan voor nieuwbouw en terugkeer van 
het bestuursbureau. Vivium/Naarderheem heeft voor de nieuwbouw niet het 
gehele perceel nodig en kijkt samen met de gemeente en belanghebbenden 
naar de mogelijkheden voor het resterende terrein. De Visie en het 
Beeldkwaliteitsplan Amersfoortsestraatweg zijn hierbij het uitgangspunt. Voor 
het nieuwe Naarderheem maakt een ontwerp heel concreet wat er komt, voor de 
invulling van het overige terrein worden alleen de kaders omschreven: wat mag 
wel en wat mag niet. Gemeente Gooise Meren en Vivium/Naarderheem nodigen 
u van harte uit om u mee te nemen in de planvorming tot nu toe, uw vragen te 
beantwoorden en uw reactie te horen. 
 
Gezamenlijk deel en deelsessies
De online bijeenkomst bestaat uit 2 delen. In het eerste deel nemen we u 
gezamenlijk mee in de planvorming. In het tweede deel zijn er deelsessies over 
specifieke onderwerpen waarover u in gesprek kan gaan en vragen kunt stellen. 
U kunt 2 deelsessies bijwonen. 

 Datum: 
 ma 31 mei 2021

 Tijd: 
 19.30 tot 21.00 uur        

 Locatie: 
 online via Zoom

Uitnodiging

Ontwikkeling Naarderheem en omgeving



Na de eerste bijeenkomst over de plannen voor Naarderheem 
op 29 oktober 2020, hebben er 2 zogenaamde Omgevingstafels 
plaatsgevonden. In deze overleggen sprak Vivium/Naarderheem 
over de plannen met een groep van ongeveer 10 belanghebbenden, 
gemeentelijke adviseurs en de gemeentelijke partners. Met de 
feedback van de gesprekpartners zijn de plannen verder verbeterd. 
In de online bijeenkomst vertelt Vivium/Naarderheem wat dat 
heeft  opgeleverd en welke uitdagingen er nog zijn.

3 Deelsessies
In het tweede deel van de online bijeenkomst kunt u deelnemen aan 
deelsessies over de volgende onderwerpen. 
U kunt maximaal 2 onderwerpen kiezen:

A. Het nieuwe Naarderheem
B. Ruimtelijke invulling nieuwe Naarderheem en het overige 

terrein in de omgeving
C. Wat staat er straks in het bestemmingsplan

Meld u aan
Wilt u aan de online bijeenkomst deelnemen, 
scan de QR-code of meld u aan via de website 
gooisemeren.nl/naarderheem. Hier vindt u ook 
meer informatie over het programma van de 
bijeenkomst en meer achtergrond informatie.

Kies de twee 2 deelsessies waaraan u wilt deelnemen. 
Als u hieraan deelneemt is het handig dat uw apparaat beschikt 
over een camera en microfoon. Tijdens de bijeenkomst kunt u ook 
via chat vragen stellen. 

Graag tot ziens op 31 mei! 

Gebruik de QR code om u aan te melden of ga naar gooisemeren.nl/naarderheem


