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Correspondentnr. Adres PC Plaats Tel. Nr. Mail Vraag Antwoord Wil graag de presentatie 

ontvangen

Wil graag op de hoogte 

gehouden worden

Opmerkingen

Correspondent 2 Wilhelminastraat 31b 3621VG Breukelen 06-14802889 jaimyvanvliet@hotmail.com Ik wordt graag op de hoogte gehouden van de planning/ 

proces.

X

Correspondent 3 Julianastraat 19 3621EG Breukelen 06-43235012 astridknoop@gmail.com Ik zou graag de presentatie ontvangen. X

Correspondent 9 Wilhelminastraat 39b 3621VG Breukelen evertlan@ziggo.nl Graag de presentatie per mail. X

Correspondent 10 Marijkestraat 16 3621DC Breukelen 06-25228195 wernerhiel@outlook.com Graag de presentatie per mail. X

Correspondent 11 mdk1@telfort.nl Graag de presentatie per mail. X

Correspondent 12 Marijkestraat 6 3621DC Breukelen Graag de presentatie per mail. X

Correspondent 13 edijk@casema.nl Graag de presentatie per mail. X

Correspondent 14 Domineeslaantje 47 3621EC Breukelen 0346-215112 hoekstra.hoekstra@gmail.com Graag de presentatie per mail. X

Correspondent 5 Marijkestraat 20 3621DC Breukelen 0346-262650 cnekk@hotmail.com Ik wil graag op de hoogte gehouden blijven van het 

ontwerpplan, bestemmingsplan wijziging, aanvraag en 

bouwperiode.

X

Correspondent 6 Domineeslaantje 45 3621EC Breukelen 06-53774936 jooppauw@hotmail.com Graag ontvang ik de informatie over het plan + presentatie. X X

Correspondent 6 Domineeslaantje 45 3621EC Breukelen 06-53774936 jooppauw@hotmail.com Graag geinformeerd worden over publicaties gemeente.

Correspondent 7 Marijkestraat 22 en 24 3621DC Breukelen 0346-261475 info@agevanthoff.nl Graag de presentatie per mail. X

Correspondent 8 Marijkestraat 21 3621DB Breukelen 0346-265410 fokje.van.der.wijk@live.nl Graag info toesturen. X

Correspondent 15 Wilhelminastraat 39 3621VG Breukelen 06-28528888 bertine.oosthoek@gmail.com Graag de presentatie per mail. X

Correspondent 4 Domineeslaantje 49A 3621EC Breukelen 06-23952622 gjplomp@kpnmail.com Graag ontvang ik voorafgaand aan de bouw een contact 

persoon die direct en goed bereikbaar is i.v.m. evt. 

calamiteiten. 
Correspondent 4 Domineeslaantje 49A 3621EC Breukelen 06-23952622 gjplomp@kpnmail.com De achterzijde (galerij) van het gebouw is voor ons een groot 

wit vlak. Bomen kunnen dit breken. Is meer spelen met kleur 

bijv. een andere kleur deur een optie?
Correspondent 4 Domineeslaantje 49A 3621EC Breukelen 06-23952622 gjplomp@kpnmail.com Toegang vanuit onze poort en brandgang + zon-/lichtinval zijn 

individueel besproken en worden beantwoord.
Correspondent 5 Marijkestraat 20 3621DC Breukelen 0346-262650 cnekk@hotmail.com Hoe zit het met de duurzaamheid? Energie neutraal?

Correspondent 7 Marijkestraat 22 en 24 3621DC Breukelen 0346-261475 info@agevanthoff.nl Komen er fietsen schuurtjes?

Correspondent 7 Marijkestraat 22 en 24 3621DC Breukelen 0346-261475 info@agevanthoff.nl Graag een schouw verrichten (magazijn).

Correspondent 1 Domineeslaantje 43 3621EC Breukelen 06-14020385 paulawesterman@gmail.com Wij zouden graag in gesprek gaan om de omvang van het 

toekomstige gebouw te verkleinen (in hoogte, breedte en/of 

diepte).

Tip mbt bouwverkeer: Alternatieve bouwroute Van Nassauplein rechtdoor de 

Marijkestraat in en dan links de Wilhelminastraat in. Hierdoor is bouwverkeer vd twee 

projecten gescheiden
Correspondent 14 Domineeslaantje 47 3621EC Breukelen 0346-215112 hoekstra.hoekstra@gmail.com Wat zijn PV panelen?

Correspondent 14 Domineeslaantje 47 3621EC Breukelen 0346-215112 hoekstra.hoekstra@gmail.com Is de parkeerplaats aan de noord-oost kant te realiseren? I.p.v. 

de zuid-oost kant
Correspondent 14 Domineeslaantje 47 3621EC Breukelen 0346-215112 hoekstra.hoekstra@gmail.com Waarom niet hetzelfde gevelbeeld als de appartementen aan 

de overkant?
Correspondent 14 Domineeslaantje 47 3621EC Breukelen 0346-215112 hoekstra.hoekstra@gmail.com Max. nokhoogte van 10 meter. Is dit incl. of excl. de 15% 

marge die vaak in het bestemmingsplan staat?
Correspondent 15 Wilhelminastraat 39 3621VG Breukelen 06-28528888 bertine.oosthoek@gmail.com Wij voorzien flinke inkijk in onze woning aan de overkant. Is 

hier of kan hier rekening mee worden gehouden?
Correspondent 15 Wilhelminastraat 39 3621VG Breukelen 06-28528888 bertine.oosthoek@gmail.com Is het mogelijk planschade in te dienen? Wij hebben op basis 

van de vorige plannen twee jaar geleden ons huis gekocht. Ons 

woongenot wordt flink verminderd door de hoge nieuwbouw 

met accent op de voorkant.

Correspondent 16 jermy@knoopweb.nl Begreep dat het gebouw hoger gaat worden dus lichtval in 

mijn huis zal minder worden.
Correspondent 16 jermy@knoopweb.nl Uitstraling word bekleed met dakpannen,als je naar buiten kijk 

zie je gelijk 130m2 of zelfs meer dakpannen.
Correspondent 16 jermy@knoopweb.nl Waarom kiezen jullie niet gewoon om het ongeveer het zelfde 

te doen als het oranjeboven complex?
Correspondent 17 Marijkestraat 10 3621DC Breukelen edijk@casema.nl Als er in de zomer 2020 na de bouwvak gestart gaat worden 

wanneer zou het dan ongeveer klaar kunnen zijn?

Daken van de schuurtjes bekleden met sedum, er wordt en er is al veel beplanting 

weggehaald en in verhouding komt er weinig terug. Dit is al te merken aan de vogels, 

dat zijn er niet veel meer en straks in de zomer de insecten.
Correspondent 17 Marijkestraat 10 3621DC Breukelen edijk@casema.nl Hoeveel hoger gaat het worden t.o.v. de bestaande bouw, 

neemt zon weg.
Correspondent 17 Marijkestraat 10 3621DC Breukelen edijk@casema.nl Hoe hoog en breed worden de schuurtjes?

Correspondent 17 Marijkestraat 10 3621DC Breukelen edijk@casema.nl Kan de achterkant van ook niet wat “aardiger aangekleed” 

worden? Weet even niet hoe ik het netjes moet omschrijven 

maar nu ligt de focus op de voorkant, als dat er maar leuk 

uitziet en iets lijkt op wat er nu staat. De achterkant wordt in 

mijn ogen 1 blok wit, iets meer natuurlijke kleuren zoals bv 

groen zal wel aangenaam zijn. Het verschil hoe het nu is en 

gaat worden is erg groot.
Correspondent 17 Marijkestraat 10 3621DC Breukelen edijk@casema.nl Aan beide zijgevels groene beplanting zodat er niet tegen 1 

vlak oranje aangekeken hoeft te worden. Oké in één zijgevel 

komen nog wel een paar ramen maar het blijft heel veel 

oranje.
Correspondent 17 Marijkestraat 10 3621DC Breukelen edijk@casema.nl Geen grote bomen of groot worden bomen in de beplanting 

van de tuin. Dit i.v.m. ontnemen van de zon.
Correspondent 17 Marijkestraat 10 3621DC Breukelen edijk@casema.nl Wat voor soort materiaal komt er als afscheiding aan de 

linkerkant, kant van de woningbouw huizen? Of komt er niks.


