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Uw/Your ref:

Zienswijze namens:

Namens de onderstaande omwonenden van de locatie Wilhelminastraat 31-35 te Breukelen dien 
ik hierbij een tweeledige zienswijze in op het ter inzage gelegde:

Amsterdam,
11 augustus 2020

F. Zivkovic-Laurenta, advocaat 
+3120 624 6811 

zivkovic@wieringa.nl

Elke aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. 
Any liability shall be limited to the amount which is paid out under our professional liability insurance.

Dhr. Arno Bosman en mevr. Ruth Bosman - Domineeslaantje 41
Dhr. Paul van den Bosch en mevr. Paula van den Bosch - Westerman - Domineeslaantje 43 
Dhr. Joop Pauw en mevr. Judith Pauw - Domineeslaantje 45
Dhr. Gerard Plomp en mevr. Anita Plomp - Domineeslaantje 49
Dhr. Anton Pfeiffer en mevr. Claudia Pfeiffer - Domineeslaantje 49a
Dhr. Sander Theunissen en mevr. Nienke Roetert Streenbruggen - Wilhelminastraat 37 
Dhr. Dick Oosthoek en mevr. Bertine Oosthoek - Wilhelminastraat 39

Geachte leden van de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Stichtse Vecht,

1. ontwerpbestemmingsplan Wilhelminastraat 31-35 Breukelen, met kenmerk: 
NL.IMRO.i9O4.BPWilhlmstr3i35BKL-OWoi;

De onderdelen van deze zienswijze t.a.v. het bestemmingsplan zijn gericht aan de gemeenteraad 
van de gemeente Stichtse Vecht; de onderdelen gericht op de omgevingsvergunning zijn gericht 
aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Onze/Our ref:
40473 /fz

Q
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Inzake: Zienswijze Omwonenden Wilhelminastraat 31-34 Breukelen op ontwerpbestemmingsplan 
en ontwerpbesluit omgevingsvergunning;

IJdok 17 I 1013 MM Amsterdam 
Postbus 10100 I 1001 EC Amsterdam 
t +31 (0)20 624 68 11
f +31 (0)20 627 22 78
KvK 34372239
www.wieringa.nl

Stichting Beheer Cliëntengelden 
Wieringa Advocaten
ABNAMRO 40.26.83.560
IBAN: NL37 ABNA 0402 6835 60 
BIC: ABNANL2A

Aangetekend
Aan de Gemeente Stichtse Vecht
t.a.v. de Gemeenteraad en het 
college van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1212,
3600 BE Maarssen

2. ontwerpbesluit omgevingsvergunning Wilhelminastraat 31-35 Breukelen; dossiernummer
200260;
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Hierna gezamenlijk genoemd: "omwonenden";

De zienswijze ziet op een aantal aspecten van dit bestemmingsplan ingaan, te weten:

Gang van zaken (procedure en argumenten voor voorliggende plan);

w

Omwonenden wonen binnen enkele tientallen meters van de locatie waarop dit 
ontwerpbestemmingsplan / deze omgevingsvergunning ziet en hebben zicht op het beoogde 
bouwwerk, waardoor zij groot belang hebben bij de besluitvorming omtrent deze ontwikkeling.

-gang van zaken (procedure en argumenten voor voorliggende plan); spoorboekje; 
-positionering bouwvlak; omvang appartementencomplex; 
-parkeren;

Op 21 januari en ii februari 2020 bent u al door mevrouw Van den Bosch - Westerman namens 
haarzelf en haar buurtgenoten op de hoogte gebracht van de standpunten van de omgeving 
inzake het voorgenomen bouwproject van 12 nieuwe woningen aan de Wilhelminastraat 31-35 in 
Breukelen. Helaas heeft COVID-19 de mogelijkheid voor een fysieke inloopavond uitgesloten en is 
er door uw gemeentelijke organisatie voor een alternatief met videobellen gekozen. Uiteraard is 
er begrip voor de gerezen situatie, maar werpt video-inspraak toch een bepaalde drempel op. Om 
die reden hebben de (meeste) bewoners zich dan ook beperkt tot het laten indienen van deze 
gezamenlijke zienswijze. Wel dient gezegd te worden dat het ongebruikt laten van het video- 
inspraak moment zeker géén indicatie is dat er draagvlak zou zijn onder de inwoners voor 
onderliggend bestemmingsplan / omgevingsvergunning, dan wel dat zij zich kunnen vinden in dit 
plan. Integendeel, om meerdere redenen willen zij uw raad / college verzoeken het 
bestemmingsplan / de omgevingsvergunning gewijzigd vast te stellen en bij voorkeur zelfs af te 
wijzen en terug te gaan naar de tekentafel te sturen.

Dhr. Maarten Roeterink-Wilhelminastraat 39-U
Dhr. Bastiaan Kemp-Wilhelminastraat39-O
Mevr. Wendy Aris en dhr. Rutger van Dun Wilhelminastraat 39-S 
Mevr. Kimberley Baars - Wilhelminastraat 39-K
Mevr. R.N.E. Koning-Kesting - Marijkestraat 20

In de eerste plaats is het goed te melden dat de omwonenden geen bezwaar hebben tegen het 
vernieuwen van deze woningen en hebben zij alle begrip voor de noodzaak daartoe. Het plan wat 
echter nu door de woningbouwvereniging wordt gepresenteerd valt hen echter rauw op het dak. 
Dit is vooral om de volgende reden: de vorige directie van de woningbouwvereniging 
presenteerde in 2017 nog een bouwplan van 8 woningen waarbij de woningen allen bestonden uit 
een begane grond en een eerste etage, samen niet hoger dan 6 meter. De woningen zouden 
dwars op het perceel komen in de vorm van een hofje. De gesprekken die werden gevoerd met de 
toenmalig directeur gaven de omwonenden vertrouwen en zij hebben dan ook openlijk hun steun 
uitgesproken voor het initiële plan. De directeur heeft uitdrukkelijk dit kleinere plan publiekelijk 
kenbaar gemaakt, onder andere door een interview in de VAR (zie bijlage 1) en ook in
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Onderstaande tekening van het plan komt uit het laatste BLVC-plan:

Pagina 28 van het BLVC-plan bijomgevingsvergunning d.d. 13-3-2020.

Hoewel hier uit kan worden gegaan van een omissie van de woningbouwvereniging, is dit wel dé 
bevestiging dat de woningbouwvereniging te elfder ure met een nieuw plan is gekomen.

communicatie met de buurt en hen inzicht gegeven in die plannen (zie bijlage 2). Vele 
omwonenden hebben bij bijvoorbeeld de verkoop van hun woning dit doorgegeven aan 
potentiële geïnteresseerden. Die zijn vervolgens, op grond van de beschikbare info en de signalen 
vanuit de woningbouwvereniging overgegaan tot aankoop van hun woning. Zie onder andere de 
verklaring in bijlage 3, waarin wordt aangegeven dat deze bewoner zich uitdrukkelijk heeft laten 
informeren en de hem gepresenteerde plannen overeenkomen met de in bijlage 2 getoonde 
plannen. Dit gewekte vertrouwen heeft de omwonenden het gevoel gegeven dat het goed zat 
met de voorgenomen plannen en de omwonenden de woningbouwvereniging haar beoogde plan 
konden laten voorzetten. Het detailniveau van de plannen zoals te zien in bijlage 2, zegt dat het 
niet enkel ging om een schets maar om een volledig doorontworpen woningbouwplan, klaar om 
ingediend te worden. Dit wordt tevens bevestigd, doordat in het bij de omgevingsvergunning 
gepubliceerde BLVC-plan (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie) gewoon 
de tekening van het oude plan is blijven staan! De woningbouwvereniging heeft haar BLVC-plan 
dus gemaakt op basis van het voorlaatste plan.
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Spoorboekje Ruimtelijke Plannen niet nageleefd;

w

De omwonenden voelen zich bedrogen door de woningbouwvereniging en bekijken op dit 
moment of het handelen van de woningbouwvereniging als onrechtmatig zou kunnen worden 
bestempeld. Verschillende bewoners hebben immers hun woningen gekocht op basis van de 
kenbaar gemaakte plannen. De schade die hieruit voorkomt zou in aanmerking kunnen komen 
voor een civielrechtelijke veroordeling van de woningbouwvereniging, de mogelijkheden daartoe 
worden op dit moment bekeken, alvorens over te gaan tot het dagvaarden van de 
woningbouwverenging.

De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft destijds haar Spoorboekje Ruimtelijke Plannen 
vastgesteld om participatie met inwoners te verbeteren. Dit plan strookt op geen enkele wijze 
met het spoorboekje, terwijl in de eerste plaats de gemeenteraad heeft vastgelegd dat er 
gemotiveerd dient te worden hoe het spoorboekje is gevolgd. Het belangrijkste argument wat 
hier wordt aangevoerd is dat het plan gedurende het proces is gewijzigd. Een plan van 8 
grondgebonden woningen met één laag + kap is halverwege het proces naar een flat van 3 lagen 
verbouwd. Met een dusdanig drastische wijziging, hoort de raad het spoorboekje weer van begin

Wij hopen dat uw raad dan ook kritisch zal kijken naar dit aangehaalde standpunt van de 
woningbouwvereniging . Bovendien vragen wij ons afin hoeverre de gemeente haar verplichting 
inzake het verleggen van het planschaderisico naar de woningbouwvereniging scherp heeft en in 
hoeverre de woningbouwvereniging rekening houdt met de te vergoeden planschade. Ook hierin 
vragen wij van u een kritische houding, een bestemmingsplan dient immers exploitatietechnisch 
sluitend te zijn en ook rekening te houden met planschadeverzoeken van omwonenden. Het is 
evident dat een dergelijk grootschalig plan een waardevermindering van de woningen van de 
omwonenden zal opleveren, waarvan zij niet zullen nalaten deze bij de gemeente neer te leggen. 
Indien de planschade wordt doorgelegd kan de woningbouwcorporatie haarfinanciële argument 
direct weer terzijde schuiven, immers: meer woningen levert meer planschade op, terwijl met het 
oude ontwerp er geen reden zal zijn voor planschade. Raakt de woningbouwcorporatie haar 
verdiende geld met dit grotere plan immers niet gewoon weer kwijt aan planschade?

Van het oude plan is helaas niets meer over. De nieuwe directie van de woningbouwvereniging 
heeft het oude plan laten varen en na een lange periode zonder contact de omwonenden opeens 
geconfronteerd met een nieuwe eindplan. Volgens de woningbouwvereniging zou dit oude plan 
financieel niet langer haalbaar zijn. Een onbegrijpelijke stellingname, nu de bestaande woningen 
al sinds de bouw in 1950 in bezit zijn van de woningbouwvereniging en al meermalen 
afgeschreven, ditzelfde geldt voor de onderliggende grond. Een financieel argument om een 
dergelijk massaal bouwplan te moeten bouwen ontbreekt dus. Indieners gaan ervan uit dat uw 
raad kritisch zal zijn en van de woningbouwvereniging een doorberekening vraagt van zowel het 
oude plan als het nieuwe plan en zonder deugdelijke argumentatie dit bestemmingsplan niet zal 
goedkeuren. Dit temeer de woningbouwvereniging, ondanks meerdere verzoeken, geen 
argumenten aanvoert waarom het oude plan niet haalbaar meer zou zijn; indieners vrezen dan 
ook dat er met name geprobeerd wordt om zo veel mogelijk woningen op deze krappe kavel te 
plaatsen, met een financieel argument voorop!
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De omwonenden zijn bovendien van mening dat uw raad ook het oude plan had horen te zien en 
in een nota van uitgangspunten haar keuze voorgelegd had moeten krijgen tussen deze plannen. 
Uiteraard kan uw raad deze handschoen alsnog oppakken en dit proces goed inrichten.

af aan te volgen, met name omdat gedurende het proces er lange pauzes zijn geweest en er 
nieuwe belanghebbende zijn komen wonen, die niet beter wisten dan dat de oude plannen die zij 
meekregen van vorige eigenaren zouden worden doorgezet. Heel concreet; er is geen 
startdocument gemaakt door het college, althans, deze is in ieder geval niet met de inwoners 
gedeeld. Uw gemeenteraad is de bewaker van een goed proces en in dit geval kan niet anders dan 
worden gesteld dat het halverwege wijzigen van een plan géén goede participatie is. Wij vragen u 
dan ook het plan terug te sturen naar de woningbouwvereniging en conform het spoorboekje het 
plan participatief te behandelen.

-positionering bouwvlak; omvang appartementencomplex;
Volgens de woningbouwvereniging is het oude plan stedenbouwkundig onverantwoord. Dit is 
echt de omgekeerde wereld. In het gehele bouwblok omsloten door de Marijkestraat, 
Wilhelminastraat en Domineeslaantje komt geen gestapelde bouw voor. Ik verwijs naar 
onderstaande foto:
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Het is helder dat uw gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan zal moeten vaststellen, zodat de 
woningbouwvereniging haar bouwplan kan realiseren. Zowel het bouwvlak als de bouwhoogte 
zullen worden vergroot; de noodzaak om deze kavel “vol te proppen" is ons in ieder geval niet 
duidelijk. In onze optiek biedt het huidige bestemmingsplan echter voldoende ruimte om een 
geschikte invulling te geven aan de nieuwbouwwensen van de woningbouwvereniging.

Nergens bouwt men in een bouwblok opeens een flat tussen grondgebonden woningen, indien 
daar niet al gestapelde bouw aanwezig is, dat was ook daarom nooit het plan. Om die reden is bij 
het project Hortensekwartier, mede in samenspraak met dezelfde omwonenden, gekozen om 
geen gestapelde bouw toe te staan. Hoe bedrogen komen zij nu uit als de gemeente in eerste 
instantie de belangen van die omwonenden erkent en geen hoogbouw in het Hortensekwartier 
toestaat, om vervolgens in hun achtertuinen dit alsnog te doen.

Zoals u kunt zien is er geen gestapelde bouw, maar enkel grondgebonden bouw binnen dit 
bouwblok. Ook de panden van de fietsenmaker zijn weliswaar gestapeld, maar hebben slecht 2 
bouwlagen in totaal. Door nu middenin het gebied een recht en 3 laags hoog bouwwerk toe te 
staan doet dit juist af aan de stedenbouwkundige opzet van het gebied:
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Met de doorgetrokken kap oogt het pand als een rij huizen, maar is dit niet meer dan een flat;

w

Uit de toelichting van hoofdstuk 4 van het ontwerpbestemmingsplan blijkt ook geen enkele 
motivering waarom een dergelijk groot bouwwerk hier stedenbouwkundig verantwoord is.

Ik laat u hierbij het ontwerp zien, zoals dat door de woningbouwvereniging is gepresenteerd, 
waarbij zeker de achterkant, die voor veel omwonenden vanuit hun tuinen te zien zal zijn, niets 
meer met grondgebonden woningen te maken heeft qua ontwerp:

Kijkend naar de stedenbouwkundige opzet van dit woningblok ziet men grondgebonden 
woningen welke niet hoger zijn dan 9 meter. Met het huidige plan benut de 
woningbouwvereniging een inmiddels in bouwend Nederland bekende truc door de vormgeving 
van de eerste etage dusdanig te ontwerpen dat het oogt alsof er sprake is van een gebouw van 1 
begane grond laag en daarop een kap. Door de eerste etage al te bedekken met dakpannen lijkt 
er sprake te zijn van een compacter gebouw, de "truc van de doorhangende dakgoot" heeft 
inmiddels op veel locaties gezorgd voor afzichtelijke bouwwerken. Het is eigenlijk niet meer dan 
het verstoppen van een flat in een omhulsel van een rij grondgebonden woningen. Deze 
stedenbouwkundige wolf in schaapskleren is zeer ongewenst. Het bouwvolume is immers gewoon 
een flat met 12 appartementen en 3 volledige bouwlagen, maar wel handig verpakt op deze 
manier. Ik wil uw raad dan ook meegeven het bouwplan als dusdanig te beoordelen en deze 
strijdigheid met goede ruimtelijke ordening niet goed te keuren.
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De omwonenden kunnen zich niet vinden in de beoogde omvang en hoogte van het pand, omdat 
deze stedenbouwkundig afsteekt bij de overige bebouwing en qua vorm ook dermate volumineus 
is waardoor het pand nog groter lijkt. In het naastgelegen nieuwbouwproject Hortensekwartier is

E-

Het beoogde gebouw is bovendien qua volume in strijd met de Welstandsnota Stichtse Vecht, nu 
deze voor Woongebied Breukelen (BR3) eist dat de bouwmassa evenwichtig is afgestemd op de 
samenhang in de rij of cluster bezien vanuit de openbare ruimte. Dat is hier niet het geval. Het 
advies van de welstandscommissie is dan ook op zijn minst magerte noemen. In het advies staat 
dat het ontwerp wél past binnen het woonblok, maar wordt dit op geen enkele manier nader 
onderbouwd. In de optiek van de omwonenden omdat dit niette onderbouwen is! Want van 
evenwichtige afstemming kan geen sprake zijn gezien het enorme volume. De buurt kenmerkt 
zich door bebouwing die slanker wordt bij de V en 2^ verdieping, terwijl dit gebouw nagenoeg een 
gelijk volume heeft op alle etages. Dit kunt u ook zien aan de hand van onderstaande tekeningen 
bij de omgevingsvergunning, de drie etages hebben even grote appartementen:

VenJieping2j V«nfepmg1Begane grond

c;
tzE.

hc:
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-parkeren;
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Ook vanaf de zijkant gezien is het ontw/erp voor de omwonenden een grote teruggang in het 
uitzicht. Zij zullen tegen een grote blinde muur van dakpannen opkijken recht achter hun 
achtertuinen:

Daarnaast is de plaatsing van het parkeergebied stedenbouwkundig onverantwoord. Door de 
wens meer woningen dan de bestaande lote bouwen is de noodzaak voor extra parkeerplaatsen

Ook het aantal geplande parkeerplaatsen zal in onze optiek zorgen voor parkeeroverlast in de 
buurt. Waarandere bouwplannen ten minste i parkeerplaats perwoning hebben, wil de 
woningbouwvereniging slecht 5 parkeerplaatsen realiseren op eigen terrein en het overige dan 
afwentelen op de openbare ruimte. De toch al krappe beschikbaarheid van parkeerplaatsen zal 
daarmee verergerd worden.

bewust gekozen voor het maximaliseren van de goothoogtes, zodat de bebouwing naarmate 
deze hoger wordt, tevens slanker is. Dit terwijl het bovendien een separaat project is en deze zelfs 
aan de overkant van de straat ligt. Er is uit stedenbouwkundige reden bewust voor gekozen om 
ook in die nieuwbouw geen gestapelde bouw te realiseren. Dit maakt het onbegrijpelijk dat bij de 
Wilhelminastraat, terwijl deze tussen bestaande woningen wordt gebouwd, wél wordt gekozen 
voor gestapelde bouw. Als eenzelfde argument uw raad bij het Hortensekwartier al tot de keuze 
bracht enkel grondgebonden bouwwerken toe te staan, moet uw raad dat in deze situatie zeker 
doen. Het verzoek is dan ook niet in te stemmen met het voorliggende 
ontwerpbestemmingsplan.
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Bovenstaande tekening uit het bestemmingsplan laat het beoogde binnengebied zien. Het in 
groen aangegeven gebied zijn tuinen van omwonenden. Waar nu andere tuinen gelegen zijn, 
zullen straks auto's rijden, keren en de rust van het binnengebied verstoren. Ook de bewoners aan 
de Wilhelminastraat zelf, die nu enkel auto's langs zien rijden, zullen straks de koplampen, van de 
uit de uitrit komende auto's, hun woningen in zien schijnen. Bovendien is de uitrit dermate 
onoverzichtelijke dat de omwonenden deze oplossing uit oogpunten van verkeersveiligheid 
onwenselijk vinden. Zij vragen uw raad hier dan ook kritisch naar te kijken.

ontstaan, te weten 3 stuks. De woningbouwvereniging wil, vooruitlopend op een toekomstig 
hogere parkeerdruk, alvast 5 parkeerplaatsen realiseren. De omwonenden vinden met name het 
plaatsen van de parkeerplaatsen binnen het bouwblok stedenbouwkundig onverantwoord. Waar 
het middengebied tussen de Marijkestraat, Wilhelminastraat en Domineeslaantje op dit moment 
een oase van rust is, en enkel achtererven van huizen aanwezig zijn, staat dit bestemmingsplan 
een parkeerplaats en verblijfsgebied voor auto's toe. Verschillende omwonenden hebben 
achtertuinen aan de nieuw te bouwen parkeerplaats en u kunt zich voorstellen dat een dergelijke 
ontwikkeling ongewenst is en bovendien stedenbouwkundig niet passend. De overlast van 
dichtslaande deuren, motorgeluid, uitlaatgassen, lichthinder van koplampen, alsmede 
straatverlichting in dit binnengebied zal dusdanig zijn dat dit plan niet door uw raad zou moeten 
worden goedgekeurd. Ook dit punt zal de inzet zijn bij een planschadeverzoek indien uw raad dit 
plan toch wil goedkeuren.
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Ten aanzien van de omgevingsvergunning:

w
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Het is bovendien onduidelijk welke van de verschillende varianten er wordt gerealiseerd. Er gaan 
verschillende tekeningen rond, mét en zonder ramen aan de zijgevels. Het heeft de voorkeur van

Nu de omwonenden de gemeenteraad van Stichtse Vecht verzoeken het 
ontwerpbestemmingsplan niet vast te stellen, is de omgevingsvergunning niet passend binnen 
het huidige planologische regime en moet deze om die reden worden afgewezen.

Indien de raad desalniettemin overgaat tot het vastleggen van het ontwerpbestemmingsplan en 
deze na beroep onherroepelijk zou worden, verzoeken de omwonenden het college van 
Burgemeester en Wethouder de omgevingsvergunning niet, althans niet ongewijzigd, goed te 
keuren.

Het ontwerp voldoet niet aan de redelijke eisen van welstand. Het gebied valt volgens de 
Welstandsnota Stichtse Vecht in het gebied Woongebied Breukelen. Bewoners van de woningen 
aan het Domineeslaantje zullen tegen een enorme dakpannengevel aankijken. Zoals eerder 
aangegeven is de intentie duidelijk om het pand te laten lijken op een rij grondgebonden 
woningen. De enorme dakpannen gevel is echter dusdanig vormgegeven dat het niet voldoet aan 
de redelijke eisen van welstand. Het is een appartementencomplex, maar doordat de dakpannen 
ook over de rechte gevel van de eerste etage lopen, oogt het als een grondgebonden woning, 
waarbij het volume van het gebouw weer afsteekt. Daarmee wordt ontwerptechnisch gezien niet 
echt een keuze gemaakt in wat dit gebouw nu écht wil zijn. Een rij huizen, of een 
appartementencomplex. Dit ontwerp hinkt op twee gedachten en maakt het aanzien van het 
pand in de optiek van de omwonenden daarom in strijd met de redelijk eisen van welstand. 
Onderstaande zijaanzicht maakt dat nogmaals heel helder:
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Hoogachtend, namens de omwonenden van de Wilhelminastraat,

Franko Zivkovic-Laurenta, advocaat

Bijlagen:!. Krantenartikel VAR; 2. Oude ontwerp; 3. Verklaring dhr. Pauw, Domineeslaantje 45;

w

omwonenden dat, ondanks dat zij uiteraard het liefst een kleiner gebouw zien, indien er toch 
gebouwd gaat worden, er géén ramen in de zijgevels komen. Bij de tekeningen bij de 
omgevingsvergunning lijkt er niet voor ramen gekozen te worden, de omwonenden zullen hier 
dan ook vanuit gaan.

Conclusie:
De omwonenden denken graag mee met de plannen van de woningbouwvereniging, dat hebben 
zij ook gedaan en zij waren ook in de veronderstelling dat er een collectief gedragen plan zou 
worden uitgevoerd. Helaas heeft de woningbouwverenging een andere koers gekozen en een 
groter plan ingediend. De omwonenden vragen u dan ook dit ontwerpbestemmingsplan niet vast 
te stellen en de woningbouwvereniging terug te sturen naar de tekentafel en met het spoorboekje 
in de hand een participatief traject te starten.

Indien het bestemmingsplan stand zou houden, wordt in ieder geval verzocht bij het verlenen van 
de omgevingsvergunning deze gewijzigd vast te stellen met de voorwaarde dat de 
warmtepompen naar het midden van het pand worden verplaatst en de zonnepanelen aan 
weerszijde ter voorkoming van geluidsoverlast. Bovendien verzoeken de omwonenden het 
college om daarnaast de woningbouwvereniging bij vergunningverlening te verplichten tot het 
plaatsen van nadere geluidswerende maatregelen op het dak, zoals het plaatsen van de units in 
geluidsreducerende bekisting. Dit verzoek doen de omwonenden ook t.a.v. geluids- en 
lichtreducerende maatregelen als het aankomt op de parkeerplaats. Door bijvoorbeeld de plicht 
op te nemen geen lantaarnpalen te plaatsen die hoger zijn dan de schuttingen.
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Plaatsing warmtepompen;
Verder zijn op dit moment de beoogde warmtepompen aan de dakrand gesitueerd. Zie
onderstaande ontwerptekening:
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VeO: Bouwen voor kleine huishoudens

Door Petra van Dijk

VAR

• Duplexwoningen 
worden hofje

• Meerdere locaties 
geschikt

vering aan huis, zoais diuiszorij cn 
traplificn ’ Al< \an Rnssum svrieli 
Dwr de sloop- cn boussptannen aan 
de Wiihelmina.str3ai versehiint er 
een lach op zijn geziehl. Deze iien 
60 jaar oude duptexwoningen heb 
ben diepe aehleHulHKii wailtdoor e( 
een hoQe met binneniuin mogclijk 
is voor acht benedeinvoningen mei 
een keuze voor slaapkamer boven of 
beneden. Op dil moment ts de
lil overleg inei de huidige bewoners.

BRCUKELEN > ‘Kom maar meteen 
locatie waar wi) dertig woningen 
kunnen bouwen. De Itnaneiele 
middelen hebben wij’, zegt Ben van 
Itossiim direelriir.beiituttrder van 
Woningbouwvereniging Vecht en 
Omstreken.

In .\igievecht zijn de voorberei
dende werkzaainltedeli van start 
gegaan voor de bouw van tien wo
ningen op de loi aile van t)e Tvvee- 
ntaster, geplande oplevering is In 
oktober in Breukelen staan twee 
bouwlocaties op papier, maat de 
woningbouwvereniging (XVBV) wil 
meel om h<-i aatiiid huutwotiirigen 
op peil Ie houden.
Van Rossum venelt mer de mo- 
geli)ke itiettvvbouwlocatie aan de 
^raatweg, een kantacenterrein 
.viiniin tegenover de wijk Broctk-

Oire<ttur-b*>tuurd«r Bert van Rossum met de tekeningen van de nieuwe 
woningen aan de Wilhelminastraat.

inkomensgrens van -18.000 euro ge
hanteerd om voor een huurwoning 
in aanmerking te komen. Ikaarbo 
ven is men aangewezen op de vrije 
huursector of op een koopwoning.
Uc WBV merki dut voor de senioren 
woiiingen zoals in i lleycttji sletsfs 
minder animo is. 'k'oorheen hadden 
wij gemiddeld tien reacties per vnj- 
gekotneti setiiumiwunlng. nu is dal
veel bger doordat ouderen langer 
thuis blijven woiieii door de zorgle-

land. 'L>e grondprijs die wij hiervoor 
kunnen liieden is iiii eenmaal lager 
dan die van een projixnontwikke- 
laar -Vb WBV kunnen wij er wonin 
gen realiseren, maar wij zijn nog 
niet benaderd om hierin een rol te 
vervullen,' Ook vctieh hij over de 
ontwikkeling voor 't Doniinccslaan- 
1 je. Hij noemt hel een 'geiser! zon
der eind' maar er is voortgang. fJp 
deze locatie Ls een projectwikkebar 
aan hel tekenen en tekenen om in;n 
plan te teali.seren van ongeveer der
tig woningen Hieivan nemen wij el 
6 tot 8 woningen a( voor de sociale 
sector. [ïit worden driekamerwo
ningen, zodat deze toegankelijk zijn 
voor alleenstaanden, maar ook voor 
tweeiKtisoonshuishoudens'. ver 
volgt hij enthousiast. De WBV heeft 
voldoenile eengezinswoningen in 
hel bestand, maar niet voor een- en 
tweejversrxinshuishoudens. Van het 
totaal aantal ioewi)zingen is 8<)°s 
voor deze doelgroep, waarvoor de 
wachitijd nunimaal 2 jaar lierhaagt. 
De focus v-an dc WBV ligt op de 
een cn tweepersoonshuishoudens 
waarbij de huurprijs onder dc 710 
euro blijft, de grens voor huursub
sidie. Daarnaast wordt de weiieltjke





terhaarvanling architecten DeOmtief Ontwerp 16-02-201?

opdrachtgever: Vecht en Omstreken woningbouwvereniging 
8 Woningen aan de Wilhelminastraat te Breukelen
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Verklaring

Joop Pauw

Breukelen, 29 juli 2020

*

Eind 2015 heb ik bij de woningbouwvereniging, voorafgaand aan de aankoop van onze 
woning, geïnformeerd naar de plannen op de Wilhelminastraat.

Wij wilden weten hoe de plannen eruit zagen in verband met de bereikbaarheid van onze 
tuin van de achterzijde.

De voorlopige tekeningen die ik toen op het kantoor van de woningbouwvereniging heb 
gezien waren in grote lijnen overeenkomstig de tekeningen die het definitieve ontwerp van 
begin 2017 vormen.
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