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Plan starterskoopappartementen Wilhelminastraat 
Breukelen 
 
Op de locatie van een voormalig bedrijfspand in de Wilhelminastraat 39a in Breukelen is sinds enige jaren een 
bouwplan in voorbereiding voor het realiseren van 18 koopappartementen voor de doelgroep starters. Met deze 
ontwikkeling zal de onder dit bedrijfspand vervuilde grond worden gesaneerd. In mei 2011 heeft de provincie het 
hiervoor opgestelde saneringsplan goedgekeurd. 
 
Het kader voor deze ontwikkeling wordt gevormd door de in 2009 vastgestelde stedenbouwkundige visie ‘’Rond de 
Kerkvaart’’. Op basis van deze visie heeft de ontwikkelaar een schetsplan opgesteld. Hierover heeft welstand eind 
2011 positief geadviseerd.  
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Het bouwplan gaat uit van 18 appartementen in het goedkope koopsegment, waarmee het invulling geeft aan de 
marktvraag van de doelgroep starters. De 18 appartementen zijn verdeeld over twee lagen en een kapverdieping. 
Het gebouw bestaat uit drie geschakelde bouwmassa’s en beschikt over twee entrees. Met dit ontwerp wordt goed 
aansluiting gevonden met de omliggende bebouwing die in hoofdzaak bestaat uit woningen van twee lagen met 
een kap. Het appartementengebouw kent ook aan de achterzijde een frontaanzicht vanwege de ligging aan het 
hofje van het Domineeslaantje.  
Het parkeren wordt grotendeels opgelost met de aanleg van parkeerplaatsen op het aangrenzende braakliggende 
terrein.  
 
Bewonersparticipatie 
In april vorig jaar heeft een informatiebijeenkomst plaatsgehad voor omwonenden en overige belangstellenden. 
Naar aanleiding van een aantal vragen over de geschetste parkeeroplossing heeft de ontwikkelaar een 
parkeeronderzoek laten uitvoeren. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek is de conclusie dat de 
voorgenomen parkeeroplossing voldoet. 
 
Vervolgproces 
Voor de te doorlopen ruimtelijk planologische procedure liggen de volgende stappen voor: 

1. Besluit  door  B&W om ontwerp-projectbesluit aan raad voor te leggen  8 juli 2013 
2. Ontwerp-projectbesluit naar werksessie en voor besluitvorming naar raad sep-okt 2013 
3. Ontwerp-projectbesluit ter inzage, mogelijkheid tot inbrengen zienswijze  nov 2013 
4. Afhandeling en beantwoording zienswijzen     dec 2013 
5. Vaststelling projectbesluit door raad      jan. 2014 
6. Bezwaar en beroep 
7. Tweede fase bouw- en sloopvergunning      eind 2013 
8. Start realisatie bouwplan       2-de kw. 2014 
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