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Van:
Verzonden: woensdag 6 september 2017 10:08
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: concept presentatie voor SG FC extern
Bijlagen: FC2_20170904_vle_sg.extern_presentatie stand van zaken overall_v002.pptx

Ha , 
 
Wat ons betreft is de agenda zo goed. Wij hebben participatie voor de volledigheid dus ook nog toegevoegd aan 
onze ‘stand van zaken-onderwerpen’ in de bijgevoegde presentatie.  
Deze nieuwe versie van de presentatie mag als agendastuk verspreid worden.  
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

 
 

 
 
Van:   
Verzonden: dinsdag 5 september 2017 14:08 
Aan:   
Onderwerp: RE: concept presentatie voor SG FC extern 
 
Dan wordt de agenda wat mij betreft als bijgaand. 
Nog niks van  gehoord. 
 
Tot morgen 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
Van:   
Verzonden: dinsdag 5 september 2017 13:43 
Aan:  
Onderwerp: FW: concept presentatie voor SG FC extern 
Urgentie: Hoog 
 
Zoals zojuist besproken. Graag je reactie.  
 
Met vriendelijke groet, 
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Van:   
Verzonden: maandag 4 september 2017 15:49 
Aan:  
Onderwerp: concept presentatie voor SG FC extern  
Urgentie: Hoog 
 

  
Graag je reactie; 
(heb ‘m op hoofdlijnen al doorgenomen met ) 
 

Vindt u deze informatie onduidelijk? Wij geven graag een toelichting. 
Geef het door aan de afzender wanneer deze e-mail niet voor u is en verwijder dit bericht. 
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1. Projectstructuur en -organisatie

2. Stand van Zaken
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1. Projectstructuur en -organisatie 
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+ werkstromen sociaal maatschappelijk 
en  mobiliteit

AL OPGESTART: 
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Projectorganisatie

Werkgroepoverleg, subwerkstroom-overleg, werkoverleg
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Projectorganisatie
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2. Stand van zaken
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Basis voor Masterplan = NvU
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Ontwikkelentiteit / GREX
Bevindingen marktconsultatie fase 1 ‘so far’:

• groot enthousiasme over ontwikkeling Feyenoord City;

• concrete input van marktpartijen over aanpassing 

programma;

• scepsis over haalbaarheid onderbrengen gehele ontwikkeling 

bij 1 partij;

• investeringsbereidheid t.a.v. verschillende deelprojecten 

moet verder worden uitgewerkt in termen van voorwaarden;

• shortlist rondom Expo Real.
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Ontwikkelentiteit / GREX

Grondexploitatie, vergunningen en financiering stadion zijn gerelateerd.
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MER/Bestemmingsplan 

• Eerste opzet startdocument opgeleverd en besproken;

• Alles in samenspraak met gemeente en DCMR;

• Participatie is georganiseerd, gevolg oplevering eind 
oktober (i.p.v. september);

http://www.feyenoord.nl/
http://www.feyenoord.nl/


Voorontwerp Stadion 

• Basis voor VO = PvE

• Supporters hebben een rol
• PvE workshop Sfeer, Beleving, Veiligheid

• Supportersraad: Customer journeys

• Uitsupporters: Customer journeys

• Online platform

• Thema’s PvE:
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Proces PvE

 15/09/2017



30/10/2017

 13/10/2017



04/09/2017
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Financiering

Mogelijke partijen financiering stadion
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Financiering

Planning van de bancaire financiering
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Mobiliteit 

• Kwartiermaker(s) gestart;

• Uitwerken doelgroepenbeleid;

• Capaciteitsplanningen;

• In gang zetten concrete acties;

• Planning i.o.m. gemeente;

• Start mobiliteitscontract. 
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Sociaal Economisch Programma
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Sociaal Economisch Programma
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Participatie

• Omgevingsmanager gestart;

• Stakeholderanalyse afgerond;

• Informatiemarkt als aftrap georganiseerd; 

• In gang zetten concrete acties;

• Planning i.o.m. gemeente.
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