
Van: Karin Van Vliet <karinvanvliet69@gmail.com>  
Verzonden: zondag 9 december 2018 20:30 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl> 
Onderwerp: Technische vragen bouw appartementen De Admiraal 
 
Beste griffie, 
 
Via diverse wegen ben ik geïnformeerd over, de voortgang van en communicatie rondom, de 
bouw van de 16 appartementen De Admiraal aan de Karel Doormanweg boven 
winkelcentrum De Passage in Breukelen.  
 
Winkeliers in het winkelcentrum hebben aangegeven dat tijdens de tijdelijke afsluiting van de 
toegangsweg via de Karel Doormanweg het aantal klanten significant is teruggelopen.  
 
Ook ervaren zowel de winkeliers als de bewoners veel hinder van de ontstane parkeer- en 
verkeerssituatie. Er is nu al een nijpend tekort aan parkeerplaatsen. Als de nieuwe bewoners 
van de 16 appartementen ook van deze parkeerplekken rondom het winkelcentrum gebruik 
moeten gaan maken, zal een groot parkeerprobleem ontstaan. 
 
Door de Wijkcommissie Breukelen Noord, de bewoners en de winkeliers is meerdere malen, 
voorafgaand aan de bouw, al verzocht tot een gedegen aanpak van de verkeer- en 
parkeerproblematiek rondom het winkelcentrum. Zeker met het oog op de toekomstige 
toename van de vraag naar parkeerplaatsen en toename van het aantal verkeersbewegingen. 
Daar is geen gehoor aan gegeven.  
 
De bouwwerkzaamheden zijn inmiddels gestart. Er worden busjes en vrachtauto’s geparkeerd 
bij de bouwlocatie, hetgeen leidt tot beperkte parkeerplekken voor bewoners en bezoekers van 
het winkelcentrum.  
 
Ook leidt de slechte communicatie rondom de planning van werkzaamheden tot grote irritatie 
bij de bewoners. Zij worden vooraf niet geïnformeerd over de werkzaamheden. Bijvoorbeeld 
als de aannemer in de vroege ochtend van start gaat en veel geluidsoverlast veroorzaakt.  
 
Bij navraag blijkt dat er (nog) geen projectleider is aangesteld voor dit bouwproject. Ik vraag 
mij af of het gebrek aan goede projectleiding niet een van de oorzaken zou kunnen zijn van de 
slechte communicatie met de winkeliers en de bewoners. 
 
Ik vind het belangrijk dat de winkeliers en bewoners snel weten wie het aanspreekpunt ofwel 
de projectleider voor dit project wordt binnen de gemeente Stichtse Vecht, zodat ze met hun 
zorgen en klachten ergens terecht kunnen.  
 
Daarnaast acht ik het van groot belang dat de verkeer- en parkeersituatie in kaart wordt 
gebracht, en dat daarover open en transparant wordt gecommuniceerd met alle betrokkenen. 
 
De manier waarop er nu gewerkt wordt, helpt niet bij het verkrijgen van begrip of 
medewerking vanuit de bewoners of de winkeliers en dat is jammer. 
 
Mijn concrete vragen; 
 
Waarom is er geen gehoor gegeven aan de zorgen van bewoners en winkeliers? 



Waarom is er tot op heden nog geen projectleider aangesteld? 
Wie wordt de projectleider van dit bouwproject? 
Waarom is er (nog) geen onderzoek gedaan naar impact van het bouwproject op de parkeer- 
en verkeerssituatie? 
Hoe wordt een goede parkeer- en verkeerssituatie na oplevering van de appartementen 
gewaarborgd? 
Hoe kan de communicatie met de bewoners en winkeliers verbeterd worden? 
 
Bij voorbaat dank voor uw reactie. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Karin van Vliet 
Streekbelangen 
 


