
Geachte raadsleden en pers,  

 

 

Door mijn WOB verzoek over de planvorming rondom de Hazeslinger heeft de gemeente nu 

gemeend om een inloop te moeten houden over de herinrichting van het parkeerterrein 

Hazeslinger. Door mijn WOB  om transparantie en openbaarheid waar het kan zijn de 

stedenbouwkundige schetsen A t/m G nu openbaar geworden. Sinds het 2008 is de 

Hazeslinger een onderdeel van de structuurvisiedoor LOS, en als apart proces benoemd in het 

bestemmingsplan Breukelen Centrum. 

In  najaar 2014 heeft de gemeenteraad een opdracht aan het College gegeven om het 

gereserveerde bedrag van 500.000 aan ontwikkelingsreserve een richting mee te geven Hierop 

is er door  een deskundige een opdracht aangenomen en kunt u dit lezen op www.Krooder-

advies.nl ,  vervolgens met een 5-tal HAALBARE voorstellingen die  door SRO Utrecht zijn 

uitgewerkt tot  de hier getoonde stedebouwkundige uitwerkingen A t/m G in 2015.. 

 

In een Collegebesluit van medio 2016 zijn deze schetsen , maar de onderbouwing van de 

ontwikkelkaders geheim verklaard voor iedereen buiten de collegevergadering  . Dit totaal  in 

tegenspraak met eerdere toezeggingen aan  alle belanghebbenden met aangrenzende 

eigendommen( Koop Lenstra, de Jager, Kooymans, v.d Linden en mijzelf met 239 m2), 

waarin ook mijn  toezeggingen sinds 2002 dat dit gedeeld zou worden om het beeld van de 

Hazeslinger af te maken. Nu echter wordt er hier het belang van 1 onderneming Aldi naar 

voren gehaald, terwijl die juist in de jaren daarvoor het plan met de ondergrondse 

parkeergarage voor toen AH en Aldi torpedeerde.  

 

Ik zou u graag even willen wijzen op de volgende zaken die voor uitleg en transparantie in 

aanmerking komen 

1. Waarom is de gemeenteraad als opdrachtgever  in 2016 niet ingelicht proactief. 

2. Als u op www.hazeslinger.nl van 11 oktober kijkt bij variant G en dan de bijlage opent van 

presentatie ontwikkelkaders ( dus alleen de schetsen en geen onderbouwing), ziet u de variant 

D. Dit is de D schets van Krooder Advies  en deze is niet uitgewerkt door SRO, echter als u 

kijk naar de getallen bij ze 5 “ Krooder” haalbare opties is  dit met 40-55 app en 350 

parkeerplaatsen veruit de optie met de meeste potentie. Maar ook sluit deze optie aan bij de 

structuurvisie met 50- 100 woningen 2008 en ondergronds parkeren met ook extra 

opslagruimte , het plandocument herontwikkeling Hazeslinger 2010. En ook gezien de bouw 

potentie op een locatie groter dan het Harmonieplein in Maarssen om voor ouderen en 

jongeren in het centrum te bouwen.  

3. Maar daarnaast zijn er door minimaal 2 partijen in 2016/2017  schetsen van integrale 

plannen aangeboden die geen enkele terugkoppeling/reactie  hebben gekregen van de 

wethouders of ambtelijk ?  Bijgaand de 2 voorstellen. 

4. Maar ook de beoordeling van ontwikkelvarianten op de website, zijn met een geheime 

onderbouwing niet te controleren  op enige mate van realiteit voor niemand. 

5. Ook neemt de gemeente in zijn betoog dat er in de Retailvisie 2016 een verwijzing is dat dit 

goed is voor Aldi, maar in 4.3. van deze visie staat niets hierover . Wel dat de parkeerdruk 

voor de bewoners van Keijserryck ( geen parkeergarage, maar wel een plein voor Loetje) en 

de bewoners van de Herenstraat zeker aandacht moet krijgen, maar het optimaliseren van de 

parkeervoorzieningen ook. Nu wordt hier het aantal “ vrije parkeerplaatsen”  voor 

ondernemers en bewoners teruggeschroefd . 

 

Hier wordt Aldi  met 595 m2  (  bij overal  tegenstander ondergrondsparkeren in Nederland, 

maar bv Lidl wil wel ) wel tegemoet gekomen : de winkelwand van de Hazeslinger moet tot 



nu no steeds beperkt blijven tot de rooilijn, nu mag die exclusief verlegd worden voor Aldi. 

Hier in dit plan komen slechts 8 sociale woonruimtes terug, en die zijn nu al vergund bij 

Straatweg 130 ( Kooymans ), maar ook Hazeslinger 9 verdwijnt. Terwijl de potentie hier veel 

hoger ligt, en ook aansluit bij het wensenlijstje van de burgers. 

 

Waarom nu een inloop houden voor een herinrichting van een parkeerterrein voor bewoners 

terwijl de plannen niet concreet zijn, dit is een omgekeerde schaafmethode en 

beslismoment  zolang niet alles inzichtelijk is en transparant wordt. Wat wordt het dorp er 

beter van…………….. nu op korte termijn. 25 jaar plannen maken, en nu de laatste 3 jaar 

alleen intern besluiten en ook nog exclusief partijen betrekken. De Kerk en parochie doen 

gewoon op eigen grond zaken en zoals het er nu bijstaat voorlopig niets. En geen parkeerdek 

op maaiveld, maar een groene parkachtige uitstraling  dat is kwaliteit toevoegen aan het dorp 

Breukelen. 
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