










DAVID  & GOLIATH 

Grote ongelijkheid in 

kennis van zaken en

financiële middelen tussen

bewoners enerzijds en

gemeente/VOCUS 

anderzijds.



ONS ALTERNATIEF

Één woning die deels buiten tegen de 
toren staat (meer dan 110 m2) en 
geïntegreerd wordt met de begane 
grond (90 m2) van de toren.
Dit levert een unieke woning met meer 
dan 200 m2 woonruimte op een 
perceel van 561 m2.

Dit kan voor 300.000 € gerealiseerd 
(excl. grond)  en voor 700.000 € 
verkocht worden. Van de 400.000 € 
winst wordt de toren en grond van 
Vocus gekocht voor 250.000 € die dit 
er ook voor betaald heeft. Er blijft dan 
150.000 € over voor 30 jaar onderhoud 
van de Toren als 
monument/industrieel erfgoed. 



Onderhoud watertoren (bouwjaar 1927)

• 1e onderhoud 1963 nieuw dak nieuwe stuclaag (na 35 jaar)
• 2e onderhoud 1995 reparatie stuclaag ? (na 32 jaar) 
• Buiten werking 2009 (na 81 jaar)
• Monument sinds 2005; gemeente heeft recht op toezicht op onderhoud
• Vocus : “min. € 200.000 achterstallig onderhoud” ! ?
• Vitens : “in bedrijf € 10.000 / jaar + buiten bedrijf € 5.000 / jaar”. 

Deze gebudgetteerde bedragen zijn bij lange na niet uitgegeven
Vier soorten onderhoud:
1. Vitens : Watertoren in/buiten bedrijf
2. Woontoren -Voorstel Vocus
3. Monument + 1 woning begane grond (voorstel Belangengroep Watertoren)
4. Industrieel erfgoed/huidige staat + 1 woning begane grond

(voorstel Belangengroep Watertoren)   



onderhoud watertoren als woontoren

Steiger:  € 70.000 (4 weken)



onderhoud watertoren als monument/ind. erfgoed

Kraan (50 meter hoog):  € 10.000 (4 dagen)



Samenvatting
• Unieke situatie ; Kolossale, 45 m. hoge Watertoren (met 12 bouwlagen) die veel te dicht op omliggende 

huizen staat. Gevolg : Onaanvaardbare inbreuk op privacy

• Het plan van Vocus verandert de Watertoren in een hypermoderne Woontoren die volledig detoneert 
met de omgeving. Ons plan behoudt het monumentale karakter van de Watertoren in de huidige 
vorm/uiterlijk (industrieel erfgoed ?) en voorziet ook in het onderhoud voor de komende decennia.

• Geen draagvlak (100 % !) bij de 42 huizen in de Belangengroep

• De lamellen werken niet om het privacy probleem op te lossen 

• Het door ons aangedragen alternatief wordt genegeerd op basis van tegenargumenten van de 
projectontwikkelaar. Wij hebben nooit een serieus gesprek hierover gehad. Het alternatief moet de 
objectieve kans krijgen uitgelegd en onderbouwd te worden.

Het zijn, volgens het College, juist deze issues die de doorslag  geven om het Vocus project goed te keuren 
:“Het gebrek aan privacy is opgelost en woningbouw in de Watertoren is de enige manier om de toren als 
monument te behouden “



Voorstel Belangengroep
WATERTOREN

Beslissing wordt 6 maanden 
uitgesteld.

Er komen goed gedefinieerde 
ontwerpen/onderwerpen die 
in die periode uitgewerkt 
moeten worden. Dit geldt voor 
zowel Vocus als voor de 
Belangengroep.

Na 6 maanden wordt er een 
beslissing genomen waarbij 
natuurlijk beide partijen het 
recht behouden gedurende de 
daarop volgende procedure 
bezwaar aan te tekenen.
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