
 

Verslag bijeenkomst klankbordgroep De Karavaan 24 april 2014 
 
Aanwezig: 
Marja Heil (wijkcommissie Kamelenspoor)  
Herman Ten Bokkel (wijkcommissie Kamelenspoor) 
Cynthia van Hal (wijkcommissie Kamelenspoor) 
Esme Muller (omwonende en wijkcommissie Kamelenspoor) 
Andre Vermeulen (omwonende) 
Hans Kunst (omwonende en wijkcommissie Kamelenspoor) 
Paul Berensen (omwonende) 
Sonja… (directie basisschool De Kameleon) 
Mark Mondé (directie basisschool De Kameleon) 
Nicole Plasschaert (projectontwikkelaar Portaal) 
Floortje Klomp (gebiedsregisseur)  
Tomas De Smet (projectleider gemeente Stichtse Vecht) 
Jan Knopper (wijken en kernen gemeente Stichtse Vecht) 
Sylvia Lutters (beleidsadviseur gemeente Stichtse Vecht) 
 
1. Voorstelronde 
Aangezien er wat verschuivingen hebben plaatsgevonden wordt gestart met een voorstelronde. 
 
2. Stand van zaken woningbouwproject De Karavaan.  
Nicole Plasschaert geeft aan dat Portaal het project in verband met de beperkte investeringsruimte in 
2013 on hold heeft gezet. Dit jaar wil Portaal een doorstart maken met het woningbouwproject. Het 
bestuur van Portaal heeft dat in maart besloten. Op dit moment wordt een aannemer geselecteerd 
die het plan gaat uitvoeren. De bouwaanvragen worden naar verwachting voor de zomervakantie 
ingediend. De aannemer zal zich tevens buigen over het logistieke plan.  De planning gaat er van uit 
dat in november 2014 gestart wordt met de bouw. Kind en Co heeft aangegeven geen behoefte meer 
te hebben aan een kinderdagverblijf. Portaal heeft de gemeente verzocht om in ruil voor het KDV 4 
extra sociale huur appartementen te mogen realiseren.  
 
3. Herziening bestemmingsplan De Karavaan.  
Sylvia Lutters geeft aan dat het bestemmingsplan De Karavaan waarin het woningbouwproject is 
opgenomen onherroepelijk is. Op grond van dit geldende bestemmingsplan kan Portaal 
vergunningen aanvragen. Nu het kinderdagverblijf niet doorgaat is verzocht in ruil hiervoor 4 extra 
sociale huurwoningen te realiseren. Om dit mogelijk te maken is er een herziening gemaakt op het 
geldende bestemmingsplan. In deze herziening zijn een aantal dingen aangepast ten opzichte van 
het geldende bestemmingsplan. De wijzigingen worden doorgenomen. Er kunnen alleen tegen deze 
wijzigingen zienswijzen kenbaar worden gemaakt. De herziening ligt vanaf 25 april 6 weken ter 
inzage en zal voor de zomervakantie worden vastgesteld.  Ten aanzien van de parkeerplaatsen 
wordt aangegeven dat voldaan wordt aan de daarvoor gestelde norm. In totaal zullen er straks 61 
sociale levensloop bestendige huurappartementen worden gerealiseerd en 9 grondgebonden 
koopwoningen. De aanwezigen geven aan dat er geen behoefte is aan een buurtkamer aangezien 
deze voorziening reeds bestaat in de Amerpoort. Daarnaast wordt gevraagd waarom er niet voor is 
gekozen een laag van het gebouw op het grasveld af te halen nu het KDV niet door gaat. Portaal 
geeft aan dat in de plint ook al woningen waren voorzien naast het KDV en dat hier de bergingen 
komen. Met de aannemer wordt wel gekeken naar de mogelijkheid om het gebouw lager te maken en 
misschien zelfs 2 lagen i.p.v. 3. De opmerking wordt dus meegenomen.  
 
Er wordt gevraagd wat het verschil is tussen trillingsschade door de bouw en planschade door het 
bestemmingsplan. 
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Planschade is de vermogensschade (waardevermindering van onroerende zaken) of 
inkomensschade die ontstaat na wijziging van de planologie door middel van bv een 
bestemmingsplan.  Planschade is geregeld in artikel 6.2 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening. Een 
verzoek om planschade kan tot 5 jaar na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan 
worden ingediend. Voor het indienen van een verzoek is €300 leges verplicht. Bij toekenning van 
planschade wordt deze terugbetaald. Het verzoek wordt – in overeenstemming met de 
procedureverordening planschade - door een onafhankelijke instantie en taxateur beoordeeld. 
 
Trillingsschade door het bouwen is gevolgschade die ontstaat aan de woning of het perceel door de 
bouwwerkzaamheden. Denk daarbij aan scheuren in muren. Het is van belang om voor de 
bouwwerkzaamheden een bouwkundige vooropname te laten doen (nulmeting). Op die manier kan 
worden vastgesteld of de schade ook daadwerkelijk door de bouw is veroorzaakt.  
 
4. Werkzaamheden in het gebied t.a.v. het bouwrijp maken.  
Jan Knopper legt uit dat op dit moment de kabels en leidingen in beeld worden gebracht en door de 
nutsbedrijven worden omgelegd. Daarnaast worden de bestaande bomen ingemeten en wordt 
gekeken welke bomen er echt weg moeten. Uitgangspunt is zoveel mogelijk bestaande bomen 
behouden.  De struiken zullen verdwijnen. Verder worden afspraken gemaakt met de Jehova 
Getuigen over de inrichting van hun parkeerterrein en de basisschool De Kameleon over de inrichting 
van het schoolplein. Het streven is het schoolplein tijdens de schoolvakantie te realiseren.  
 
5. Afspraken over de communicatie.  

De wijkcie geeft aan dat ze de communicatie tot nu toe slecht vindt. Het is te lang stil gebleven 
en ze moeten zelf overal achteraan bellen. Dat moet anders, zeker nu er echts iets gaat 
gebeuren in de wijk. Sylvia Lutters geeft aan dat er een communicatieplan/-strategie wordt 
opgesteld. De wijkcie geeft aan het wenselijk te vinden een bord te plaatsen met korte bouwinfo 
bij de in- en uitgang van de wijk en een nieuwsbrief voor de hele wijk. Ook wijzen zij op de social 
media. De frequentie van de communicatie moet omhoog. Daarnaast wordt verzocht om een 
direct contactpersoon die gebeld of gemaild kan worden als er problemen of vragen zijn.  
 

6. Concept inrichtingsplan openbare ruimte.  
Voor de overige openbare ruimte zal een plan worden gemaakt. Er ligt een conceptontwerp dat 
door BFAS is gemaakt. De concepttekeningen en luchtfoto’s worden meegegeven aan de wijkcie 
om alvast met de bewoners na te denken over wensen die ze hebben. Het is van belang de 
wensen te inventariseren en er een prioriteit aan toe te kennen zodat we weten wat het meest 
gewenst is. Dit omdat het budget beperkt is en daar moet alles van gedaan worden. Jan Knopper 
zal laten uitrekenen wat kan en wat niet. De wijkcie vraagt of het mogelijk is de groenvoorziening 
die deels in het plangebied ligt en deels buiten het plangebied doorloopt kan worden 
meegenomen. Op dit moment is dat een hele onaantrekkelijke groenstrook waar wel iets heel 
moois van te maken valt. Tomas de Smet geeft aan dat het goed is als hiernaar wordt gekeken 
maar wijst er met nadruk op dat het beschikbare budget alleen gebruikt kan worden voor het 
plangebied.  Als iedereen het er over eens is dat een nieuw speeltoestel juist in die strook moet 
komen en niet in het plangebied dan valt daar wel over te praten.   
 

7. Wat verder op tafel komt 
De wijkcommissie en omwonen willen nogmaals de aandacht vestigen op de volgende zaken: 

• Men maakt zich zorgen over het aantal parkeerplaatsen dat nu al zeer beperkt is en de 
toevoerroute richting de basisschool die veel te smal is; 

• Men maakt zich zorgen over het bouwverkeer en wil hierover meedenken; 
• Men zou liever zien dat het gebouw op het grasveld niet doorgaat. Dit is namelijk de 

enige ruimtelijke plek in de wijk en de omwonenden vinden het heel erg dat deze plek 
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gaat verdwijnen. Als het gebouw er toch moet komen  dan is het wenselijk maximaal 2 
lagen aan te houden nu het KDV niet doorgaat. 

 
Basisschool De Kameleon wil graag subsidie aanvragen voor “het gezonde schoolplein” van 
Jantje Beton. De aanvraag moet uiterlijk 8 mei binnen zijn. Sylvia Lutters geeft aan dat het 
handig is even contact te zoeken met basisschool De Schepershoek die hier ook mee bezig 
is. De gemeente steunt het idee van een openbaar schoolplein, maar ook hiervoor is binnen 
het budget geen financiële ruimte opgenomen. In het nieuwe beleid dat voor de 
zomervakantie door de raad zal worden vastgesteld is de gedachte van een openbaar 
schoolplein ook opgenomen. Vooral in deze wijk kan dat winst opleveren. Misschien kan het 
schoolplein gedurende de bouwactiviteit gebruikt worden als openbaar speelterrein. 

 
 Actie- en afsprakenlijst gereed wie 
1 Floortje gaat in overleg met de wijkcommissie en omwonenden 

een ideeën voor de openbare ruimte inventariseren.  
Wijkcie gaat kijken in Fazantenkamp naar kunstgrasveld. 
Wijkcie gaat wensen van bewoners/kinderen inventariseren en 
prioriteiten aangeven. 

z.s.m. Floortje en 
wijkcie 

2 Bijeenkomst organiseren voor de klankbordgroep om te praten 
over het inrichtingsplan voor de openbare ruimte. Het 
inrichtingsplan moet voor de zomervakantie klaar zijn. 

Mei of juni 
 

Sylvia 

2 Aannemer van Portaal zal in overleg met de gemeente een 
logistiek plan maken voor het bouwverkeer en bouwmaterialen. Dit 
logistiek plan wordt besproken met de klankbordgroep. Gemeente 
heeft 20 mei eerste overleg met aannemer 

Voor  
01-10-2014 

Jan en 
aannemer 

3 Voordat Portaal de bouwaanvraag indient zullen de tekeningen 
worden gepresenteerd aan de klankbordgroep.   

Voor  
18-07-2014 

Portaal 

4 Portaal zal de wens om geen buurtkamer te realiseren en een 
bouwlaag minder te bouwen op het grasveld bespreken. 

z.s.m. Portaal 

5 Het bestemmingsplan De Karavaan 1e herziening ligt vanaf 25 
april 6 weken ter inzage. Werksessie is in juni en vaststelling in 
juli. Zienswijzen kunnen alleen worden ingediend op de 
wijzigingen.  

Voor  
18-07-2014 

Sylvia 

6 De gemeente maakt een communicatieplan en zal dit bespreken 
in de klankbordgroep. In het communicatieplan wordt rekening 
gehouden met: 

• Communicatiefrequentie omhoog 
• Infobord bij in- en uitgang 
• Nieuwsbrief 
• Vast contactpersoon 
• Social media 

Voor  
18-07-2014 

Sylvia en 
com. 
afdeling 
gemeente 
en Portaal 

7 De gemeente zal zien of er mogelijkheden zijn binnen het 
onderhoudsbudget om de toevoerroute richting de basisschool te 
verbeteren. Het projectbudget kan daar niet voor worden gebruikt. 

 Jan 

8 Jan Knopper is gestart met het traject van bouwrijp maken. Deze 
zomer zullen de eerste graafwerkzaamheden gaan plaatsvinden. 
In november moet het gebied bouwrijp zijn. 

November 
2014 

Jan 

9 Er wordt gekeken of er deze zomer of voor de start van de bouw 
voor de kinderen een (tijdelijke) speelvoorziening kan worden 
ingericht.  

zsm Jan, 
Floortje en 
wijkcie 

10 Met de basisschool De Kameleon en de Jehova Getuigen zijn 
aparte afspraken gemaakt om te praten over de inrichting van het 

zsm Jan en 
Tomas  
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parkeerterrein en het schoolplein. Afronden voor de 
zomervakantie. 13 mei is overleg met school en 21 mei is overleg 
met Jehova’s Getuigen. 

11 Er wordt een handzaam overzicht gemaakt van de 
werkzaamheden die dit jaar gaan spelen (planning) 

zsm Tomas en 
Jan 
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