
Bijlage  

Informatieavond 21 januari 2019 

Locatie: showroom voormalige Quick Fit garage 

 

Aanwezig: omwonenden, eigenaren en huurders van bedrijven, raadsleden  

Op deze avond is aan de hand van de maquette en panelen uitleg gegeven over de plannen voor 
Planetenbaan en het Kwadrant. Er waren circa 80 bezoekers. Een aantal bezoekers hebben hun 
mailadres achtergelaten zodat we ze bij elke stap in het planproces op de hoogte kunnen brengen. 
Daarnaast konden de bezoekers hun mening geven via  een formulier. Hier hebben 10 personen 
gebruik van gemaakt. Onderstaand een samenvatting van de belangrijkste punten die deze avond zijn 
gezegd danwel via het formulier zijn binnengekomen. Daarbij is per punt een korte reactie gegeven 
hoe dit is verwerkt in het randvoorwaardendocument danwel wanneer dit in het vervolgtraject aan de 
orde komt. 

 

• Luchtkwaliteit; Zorgen om toename verkeer, bussen, vrachtwagens en daardoor 
toename van fijn stof. 

Reactie: In de verdere planprocedure zal dit onderzocht moeten worden en indien nodig zullen 
maatregelen worden getroffen 

 

• Plannen passen niet in de structuur van Maarssen 

Reactie: Vanwege de noodzaak voor woningbouw is gekeken waar dit mogelijk is. Deze plek is juist 
vanwege de ligging geschikt om hoogbouw te realiseren. In het randvoorwaardendocument is hier 
extra aandacht aan besteed.  

 

• Geluid: Extra verkeer door nieuwe woningen, is extra geluid bij woningen aan de 
Ruimteweg / Bloemstede, Geluidswal langs ruimteweg zal hoger moeten worden 

Reactie: Door de Omgevingsdienst Utrecht is een geluidsvisie opgesteld. Er zal integraal worden 
gekeken naar geluid om een zo acceptabel mogelijk akoestische kwaliteit te verkrijgen. Indien nodig 
zullen extra maatregelen worden toegepast. Of dit een verhoging is van de geluidswal aan de 
Ruimteweg zal nader onderzocht moeten worden.  

 

• Parkeeroverlast als betaald parkeren wordt ingevoerd in de naastgelegen wijk 

Reactie; De plannen moeten voldoen aan de parkeernorm en er wordt geen betaald parkeren 
ingevoerd. In het randvoorwaardendocument is hier aandacht aan besteed. 

 

• Privacy; Door hoogbouw wordt de privacy geschaad 

Reactie: Er wordt een groenzone aangehouden tussen de Ruimteweg en de appartementen. Het 
randvoowaardendocument is aangepast zodat de hoogbouwaccenten tot 70 meter aan de zijde van 
de Maarssenbroeksedijk mogelijk zijn. De afstand tot de dichtstbijzijnde woningen worden hiermee 
vergroot.  

  



 

• Verzoek voor starterswoningen / seniorenwoningen / appartementen 

Reactie: In het woningbouwprogramma wordt gestuurd op een zo groot mogelijke differentiatie van 
woningen. 

 

 


