
Van: "Paula Westerman" <paulawesterman@gmail.com> 
Datum: dinsdag 11 februari 2020 om 22:23:14 
Aan: "Hiemstra, Annemarie" <annemarie.hiemstra@stichtsevecht.nl> 
Onderwerp: Re: inspreken bij commissievergadering - voorkeur voor 11 februari 
 
Hallo AnneMarie, 
 
Ik zie net je email van vanmiddag. Ik was in een conferentie waardoor mij deze is ontgaan, 
excuus. 
 
Zoals vanavond afgesproken tref je bijgaand mijn spreeknotitie aan. Deze mag openbaar 
geplaatst worden. 
 
Ik wil je verzoeken om de volgende aanvulling aan de commissie te doen toekomen: 
Ik wil graag een correctie meegeven aan de commissie op het antwoord van de heer Van der 
Wal inzake de vraag over het verschil in metingen tussen onze foto van het uitzicht vanuit 
onze tuin en de foto van de Woningbouwvereniging: onze foto is al gebaseerd op het nieuwe 
ontwerp zoals erbij vermeld staat (muur is 2,4 m korter geworden, naar 11 meter) en niet 
zoals de heer Van der Wal antwoorde op de vraag, dat onze foto gebaseerd is op het 
1e ontwerp. Uiteraard hebben wij de 11 meter diepte van het complex ter plaatse nagemeten 
en doorgetrokken naar onze tuin. Dit levert het uitzicht op in mijn presentatie. In de 
presentatie van de heer Van der Wal is op daar nóg eens 2,4 meter afgehaald waardoor er een 
uitzicht van 8,6 m muur wordt geschetst, wat niet conform ontwerp is.  
 
Vriendelijke groet, 
Paula 
 



Spreekrecht voor inwoners, commissievergadering d.d. 11 februari 2020, te Breukelen.  

Inzake: bouwplan woningbouwvereniging Vecht en Omstreken, Wilhelminastraat 31-35, te 

Breukelen 

Geachte voorzitter, commissieleden, wethouder en overige aanwezigen,  

 

Op 21 januari heb ik u al op de hoogte gebracht van onze standpunten inzake het voorgenomen 

bouwproject van 12 nieuwe woningen aan de Wilhelminastraat 31-35 in Breukelen, u heeft daarvan 

een presentatie ontvangen. Wederom spreek ik vanavond in als belanghebbende bij dit bouwplan. Ik 

zal u een kopie van mijn spreeknotitie meegeven.  

Ik woon zelf op Domineeslaantje 43 en spreek hier ook namens meerdere inwoners van het 

Domineeslaantje en de Wilhelminastraat. Zoals eerder aangegeven hebben wij geen problemen met 

het vernieuwen van deze woningen en hebben wij alle begrip voor de noodzaak daartoe. Het plan 

wat in december door de woningbouwvereniging werd gepresenteerd valt ons echter rauw op het 

dak. De vorige directie van de woningbouwvereniging heeft eerder een bouwplan van 8 woningen 

gepresenteerd waarbij de woningen allen bestonden uit een begane grond en een eerste etage, 

samen niet hoger dan 6 meter. Meerdere bewoners, waaronder ikzelf, hebben op basis van dat plan 

besloten tot aankoop van hun woning.  

Volgens de woningbouwvereniging zou dit oude plan financieel niet langer haalbaar zijn. Zij geven 

echter geen argumenten waarom hier sprake van zou zijn; wij vrezen dan ook dat er met name 

geprobeerd wordt om zo veel mogelijk woningen op deze krappe kavel te plaatsen. Wij hopen dat 

uw commissie dan ook kritisch zal kijken naar dit aangehaalde standpunt van de 

woningbouwvereniging en van hen ook een doorberekening vraagt van zowel het oude plan als het 

nieuwe plan. Bovendien vragen wij ons af in 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 groter plan zal immers tot grotere planschade leiden, waardoor ook de 

financiële haalbaarheid juist onder druk komt te staan.  

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.  

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. Het bouwvolume is echter in de praktijk een flat met 12 appartementen en 3 volledige 

bouwlagen, maar wel handig verpakt op deze manier. Ik wil uw commissie dan ook meegeven het 

bouwplan als dusdanig te beoordelen.  
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Ik laat u hierbij het ontwerp zien, zoals dat door de woningbouwvereniging is gepresenteerd:  

 

Ook de geplande parkeerplaatsen zullen in onze optiek zorgen voor overlast in de buurt. In het 

huidige plan zijn de parkeerplaatsen gepland aan de achterzijde van de bebouwing, achter onze 

tuinen. Wij zullen bij de realisatie van dit plan dagelijks last ondervinden in onze tuinen van 

wegrijdende auto’s met bijbehorende geur en geluidshinder. Een extra uitrit zal bovendien de 

verkeersveiligheid niet bevorderen en ook zullen de bewoners van de Wilhelminastraat last 

ondervinden van inschijnende lampen van deze auto’s. Indien wordt vastgehouden aan het 

bestaande aantal van 10 woningen zal deze gekunstelde oplossing niet nodig zijn.  

Als bewoners ervaren wij in de eerste plaats een verkeerde gang van zaken in het proces van dit 

bouwplan. Waar ons eerst een kleinschaliger plan is voorgehouden lijkt de nieuwe directie een 

andere koers te varen. Wij voelen ons op het verkeerde been gezet en ervaren dat onze positieve 

houding over het oude plan nu gebruikt wordt om een plan van grotere omvang door te voeren. De 

waardevermindering van onze woningen en het verminderd woongenot raken ons allen. Vanaf de 

woningen van het Domineeslaantje en de Marijkestraat zullen de huidige bewoners aan moeten 

kijken tegen een enorme blinde muur.  

Wij denken graag mee, maar dan ook over de onderwerpen die er echt toe doen, te weten: 

positionering, omvang van het bouwblok en het parkeren. Dat meedenken doen wij bovendien 

graag vanaf het begin, niet wanneer de belangrijkste kaders al vastliggen. In het door de 

woningbouwvereniging ingezonden participatieoverzicht wordt een beeld geschetst dat veel van 

onze opmerkingen zijn verwerkt, wat overigens prettig is. Toch geef ik u nogmaals mee: de kaders 

stonden vast en wijzigingen hebben slechts op details plaatsgevonden. Wij vragen uw commissie 

dan ook kritisch naar dit plan de kijken en de woningbouwvereniging de opdracht mee te geven met 

ons samen, een aangepast plan op te stellen. Échte participatie begint bij het begin van een 

ontwerp, niet achteraf!  

Ik dank u voor uw aandacht.  
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