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De gemeenteraad van Stichtse Vecht
Postbus 1212
36008E Maarssen
Onderwerp: zienswijze Raadhuisstraat 13, Z/13/25918
Nigtevecht, 20 oktober 2014.
Geachte gemeenteraad,
Hierbij Iaat ik U namens ondeoekenaars onze schrioelijke bezwaren c.q. zienswijzen toekomen op
het ontwerpbestemmingsplan Raadhuisstraat 13 Nigtevecht, met kenmerk
NL.IMRO.1904.BPRaadhuisstr13NW-ON01.
A. Het blijft onduidelijk wat de groenstrook is en welk deel verkeersterrein is. Er staat aan de
noordzijde van de te realiseren bebouwing een strook van ca. 5 meter breed geprojecteerd
met de bestemming verkeer''. Dit is onvoldoende om het door ons voorgestelde
groengebied ('%semipublieke ruimte'') te realiseren.
B. In het plan ontbreekt een concretisering van de desgewenst te realiseren toegang tot de
tuinen van enkele woningen aan de Ambachtsheerensingel. Wij stellen voor om dit
onderdeel te maken van het door ons voorgestelde groengebied.
C. Naar aanleiding van opmerkingen tijdens de inloopavond en het
voorontwerpbestemmingsplan is het gehele bouwblok ca. 5 meter naar het noordwesten
geplaatst. Dit betekent voor de bewoners van de achtergelegen percelen een toename van
de bouwintensiteit en een extra verslechtering van het woongenot. Als achterliggende
buren zien wij niet de noodzaak in van deze verplaatsing, die bovendien zal Ieiden tot een
vermindering van de zonne-uren in diverse tuinen van de Ambachtsheerensingel.
D. In het ontwerpbestemmingsplan wordt gesproken van een ''bouwhoogte'' van 10 meter. De
bestaande bestemmingsplannen van de rondom gelegen percelen spreken van een
goothoogte van 6 meter, en een bouwhoogte van 8 meter. Om de continu'l'teit van het
aanzicht van de bebouwing te handhaven zou een maximale goothoogte van 6 meter aan
de definitieve plannen toegekend moeten worden. Ook de voorgestelde maximale
bouwhoogte past met zijn 10 meter niet tussen de bestaande bebouwing. O.i. zou dit
aangepast moeten worden naar 8 meter, zijnde de maximale nokhoogte.
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E. De bewoners van achtergelegen percelen (Ambachtsheerensingel 16 t/m 32) worden met
het plan zoals dat er nu Iigt onevenredig zwaar aangetast in hun woongenot.
Op dit moment bevindt zich op het terrein aan de Raadhuisstraat een gelijkvloers
schoolgebouw. Mogelijke overlast voorkomend hiervan beperkt zich tot ca. 200
kalenderdagen tussen 08:30-15:30 uur, tijdens pauzes en naschoolse opvang.
Buiten deze tijden, tijdens schoolvakanties en weekenden heerst er een absolute rust.
Het bouwplan zoals dat nu voorligt voorziet in het realiseren van 15 wooneenheden, met
tuinen en bergingen grenzend aan de percelen Ambachtsheerensingel 16 t/m 32.
Hiermee krijgt het gebied een geheel andere bestemming.
Wij kunnen hier alleen mee instemmen als de overlast hieruit voookomend kan worden
voorkomen.
Dit zou deels gerealiseerd kunnen worden door middel van een brede groenstrook zonder
bebouwing. Dit is niet geborgd in het huidige plan.
F. De huizen en tuinen van de percelen Ambachtsheerensingel hebben een deels vrij uitzicht
naar achteren, omdat het schoolgebouw bestaat uit één bouwlaag.
In het thans voorliggende plan worden vrijwel alle bewoners van deze woningen
geconfronteerd met een beperkt uitzicht door meerlaagse bouw.
De realisatie van wooneenheden heeft als gevolg dat er op de 2* en 3* bouwlaag ramen
gesitueerd worden, welke direct op de woningen aan de Ambachtsheerensingel gericht zijn.
Omdat de woonkamers van de bovengelegen woningen zich op de 2* bouwlaag bevinden,
zullen deze ramen intensief gebruik worden, in tegenstelling tot ramen gelegen aan -
bijvoorbeeld- slaapkamers. De privacy van de woningen aan de Ambachtsheerensingel
wordt op deze manier ernstig aangetast.
Wij stellen voor dat de 3* bouwlaag aan de achterzijde (noordwest zijde) geen dakramen
krijgt, en daarvoor ook geen toestemming om deze Iater aan te brengen.
Voor wat betreft de 2* bouwlaag, waar de woonkamers gesitueerd worden, stellen wij voor
om de woonkamer aan de voorzijde te situeren, en de ramen aan de achterzijde zo te
construeren dat deze niet direct gericht zijn op de woningen aan de Ambachtsheerensingel.
Hiermee wordt enigszins tegemoet gekomen aan het verlies van privacy voor de bewoners
van de Ambachtsheerensingel.
G. In Uw schrioelijke reactie op de inspraak van Ambachtsheerensingel 16 t/m 32 geeft u aan
dat de gemeente niet voornemens is om mee te werken aan de verlenging van de tuinen
van deze woningen. Onzes inziens zou dit een minimale oplossing zijn om deze bewoners
te compenseren voor het verlies aan privacy, rust en vrij uitzicht, zoals genoemd onder
punten E en F.
H. In het nu voorliggende plan is er een splitsing gemaakt van één blok naar twee
bouwblokken van respectievelijk 3 en 2 woningen naast elkaar (gezien vanaf de zijde
Ambachtsheerensingel). Door deze splitsing andersom te leggen zou dit een natuurlijkere
doorkijk geven, en een grotere variatie (afwisseling grote-kleine huizenblokken) geven in
de bebouwing in de Raadhuisstraat.
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1. Het realiseren van een (semilpublieke ruimte tussen de huidige bebouwing aan de
Ambachtsheerensingel en de nieuwe gebouwen kan Ieiden tot een ve|aarloosde
(groenlstrook, zeker omdat de gemeente in haar eerdere reactie aangeeft geen verdere
verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van het onderhoud hiervan.
Deze verantwoordelijkheid komt kennelijk te Iiggen bij de WUTA.
Onze zorg voor verwaarlozing zoals die nu elders ook wordt waargenomen in ''stegen''
wordt niet weggenomen indien er hierover geen heldere afspraken en
verantwoordelijkheid toedeling volgt.
Naar onze mening perkt de gemeente de ontwikkeling van een groenstrook (semipublieke
ruimte) juist sterk in door niet in te gaan op ons voorstel voor bijvoorbeeld terrassen voor
de seniorenwoningen op de begane grond.
Met de realisatie hiervan wordt sociaal toezicht en sociale cohesie juist versterkt.
Door gebruik van terrassen en aangrenzende groenstrook te maken ontstaat er een
natuurlijk toezicht (in tegenstelling tot tuinen met schuttingen).
De veiligheid en toezicht zijn in het voorliggende plan niet voldoende gewaarborgd.
J. In de toelichting behorend bij dit ontwerpbestemmingsplan van BOdG wordt gesproken
van ''hoogwaardige sociale huur''. Ons plan, opgesteld door Leloup architecen bv vindt
hierop naadloos aansluiting. De heer Leloup heeft ook getekend voor het nieuwe
schoolgebouw van de samenwoonschool in Nigtevecht. Het is dan ook een gemiste kans
dat de gemeente geen gebruik maakt van de schets zoals wij hebben aangeboden. Graag
zien wij dat deze schets alsnog een borging krijgt in het bestemmingsplan.
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Gelet op bovenstaande, verzoeken wij u met inachtneming van de hiervoor weergegeven
zienswijzen het plan te heroverwegen.
Wij zijn bereid en willen van de mogelijkheid gebruik maken om onze bezwaren mondeling toe te
Iichten in een hoorzitting.
Daarnaast willen wij in aanmerking komen voor vergoeding van de (deels reeds gemaakte) kosten
die wij voor deze bezwaarprocedure maken.
Hoogachtend,
l
E.L. Lampe, Ambachtsheerensingel 16 '
*
M. Abma, Ambachtsheerensingel -'
F.A. Roodhart, Ambachtsheerensingel 20
F.P. Licht, Ambachtsheerensingel 22
R.B. Zaat, Ambachtsheerensingel 24
W. Soede, Ambachtsheerensingel 26
N
M.F. Boomsma, Ambachtsheerensingel 48
C. Doornhein, Ambachtsheerensingel 30
C. Vonk, Ambachtsheerensingel 32
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