
Verslag Klankbordgroep  
Datum: 14 november 2016 
Locatie: Open Hof 
 
 

1. Lijst van aanwezigen  
Extern 
1. Myrthe Mulder (Vertegenwoordigster scholen en KMN kind en Co)  
2. Esther Brussaard Bloemendaal (dochter mw J.C. Bloemendaal Gaslaan 8) 
3. Dexa Vastgoed, R. Panday (vastgoedeigenaar winkels plint Harmonieplein) 
4. I. Nagtegaal (VVE Harmonieplein 49-113) 
5. S. Hofstee (VVE Harmonieplein 49-113) 
6. Eric te Riele (VVE Bolensteinse weg 4-10, 19-33 en 35-49) 
7. Rogier Sneep (VVE Bolensteinse weg 4-10, 19-33 en 35-49) 
8. Antonius Arends (VVE Bolensteinse weg 4-10, 19-33 en 35-49)  
9. Gooitzen Zijlstra (VVE Bolensteinse weg 4-10, 19-33 en 35-49) 
10. Dhr. Moons (Inwoner burg. Dolmanslaan 38) 
11. Jan Hoek (Olink) 
12. Kor Buist 
13. Albert de Vos 

 
Intern 
14. Bas Keuper (projectleider) 
15. Wieke van Mourik (omgevingsmanager) 
16. Franko Zivkovic Laurenta (Wethouder RO) 
17. Willemijn Luchtenbelt (projectondersteuner) 
 
Luisteraars 
19. Dick Verwoerd (D66) 
20. Plein v/d Kooi (PvdA) 

 
2. Verslag Klankbordgroep 3 maart 2016 

• Iedereen akkoord met verslag 
 

3. Presentatie stedenbouwkundig plan (gehouden door wethouder RO) 
• Stedenbouwkundig plan toegelicht 

Elementen uit verschillende scenario’s samengevoegd in stedenbouwkundig plan 
Aantrekkelijk plein met een nieuwe school en openbare speelplek 
Geen nieuwe winkels, wel komt er een lunchroom 

 
4. Besproken onderwerpen  

• Fietssituatie Gaslaan/Kerkweg/Harmonieweg  
- Hoe kom je straks veilig met kinderen bij de school (fietsend)? Mag er 

gefietst worden op het plein? 
- Uitgangspunt is om autoverkeer te scheiden van fietsverkeer. Weg komt niet 

tussen het plein in 
- Uikomst: De verkeerssituatie voor fietspad van de 

Gaslaan/Kerkwerg/Harmonieweg wordt een belangrijk aandachtspunt in de 
volgende fase 
 

• Parkeren bij de school 
- Vraag of er voldoende plekken zijn om te parkeren bij de school? En is dat 

veilig? 
- Rekening met parkeren gehouden: vastgehouden aan parkeernota, nog extra 

ruimte voor parkeren na schooltijden en in het weekend 
- Insteekplaats wordt niet als veilig gezien, kiss en ride wel 
- Meeste kinderen wonen vlakbij de school; communiceren vanuit de school 

om zoveel mogelijk met de fiets te komen  
- Uitkomst: In volgende fase samen met stuurgroep vanuit de scholen 

“parkeren bij de school” uitwerken 



 
• Nieuwe parkeerplaatsen in relatie tot huidige aantal parkeerplaatsen in centrum 

- Horeca schrijft andere norm dan hier volgens de klankbordgroepleden wordt 
gerekend  

- Open Hof vraagt ook meer parkeerplaatsen dan er nu zijn (idem voor de 
plannen van klein theater in de muziekschool) 

- Nu al een tekort aan parkeerplaatsen, moet de nieuwbouw daar rekening 
mee houden? 
 

- Kan de gemeente investeren in ondergronds parkeren? 
- Is een lastige investering omdat er geen betaald parkeren bestaat in de 

gemeente en er zijn hiervoor te weinig woningen die er gebruik van zullen 
maken om dit te bekostigen. 

- Recht op een parkeerplaats is er niet voor huidige bewoners in het centrum, 
maaiveld parkeren aanbieden van 15.000 euro niet haalbaar, ondergronds 
nog duurder (35.000 euro)  

- Ook niet aantrekkelijk om teveel auto’s in het centrum te krijgen. Hoe 
aantrekkelijker je het maakt, hoe meer auto’s je aantrekt 

- Waarom niet ondergronds parkeren bij het nieuwe zorgcentrum?  
- Geen behoefte vanuit de eigenaar van het zorgcentrum omdat het volgens 

de normen (GVVP) niet nodig is  
- Parkeernota schrijft 0,6 plek per kamer voor zorgwoningen. De 

klankbordgroepleden hebben twijfels bij deze norm. Klopt deze norm wel in 
de praktijk? 

- Uitkomst: het plan voorziet in aantal parkeerplaatsen conform berekend 
conform het GVVP. In het gebied komen 19 parkeerplaatsen meer dan de 
norm voorschrijft, waardoor de parkeerdruk in een omgeving minder zou 
moeten worden.   

- Uitkomst: Kor Buist stuurt eigen berekening op ter toetsing van aantal 
parkeerplaatsen 
 

 
• Toename verkeer bij de Gaslaan 

- Bij de Gaslaan komt eenrichtingsverkeer 
- Gaslaan is niet geheid, de trillingen van het verkeer zouden daarom in de 

huizen gevoeld kunnen worden   
- Uitkomst: overwegen om geen bussen en vrachtverkeer toe te staan, wordt 

meegenomen in het verkeersbesluit Aslastbeperking of tonnagebeperking 
wordt daar ook in meegenomen. 

-  
 

• Overlast als gevolg van het aanbrengen van de heipalen   
- Wanneer er wordt geboord ligt de verantwoordelijkheid bij de aannemer 
- Geologisch onderzoek wordt bepaald voor de sloop 
- Nulmeting voor start als mensen dit graag willen, hetzelfde geldt voor de start 

van de fundering 
- Kosten van schroefpalen zijn wel duurder, maar niet enorm  
- Ook graag aandacht besteden aan de bouwroute  
- Uitkomst: er wordt voorafgaand aan de bouw geologisch onderzoek gedaan 

door de aannemer om te bepalen over schroefpalen noodzakelijk zijn.  
 

• Hoogte nieuwbouw 
Noord gebouw wordt max op 15 meter ingetekend 
Opmerking (1) 4,5 meter voor de plint is wel hoog, kan het ook 3,5 meter zijn? 
- 4,5 meter nodig bij horeca/winkel/bieb i.v.m. installatie. 3,5 meter is bij 

kantoren ook mogelijk, Kan dat ook hier? 
- 4,5 meter met 3 lagen wordt erg hoog gevonden, is dat echt nodig?  
- Idee ontstaat om kap eerder te laten beginnen i.v.m. zon Inclusief de 

kaprichting juist plaatsen  
 



- Hoogte te verplaatsen naar elders in het bouwplan is in ieder geval niet 
wenselijk vanuit evenwichtige opbouw van het stedenbouwkundig plan.  

- Bij voorkeur daar ook niet opnieuw de bieb plaatsen 
- Uitkomst: vraag is of hoogte echt nodig is, nader onderzoek wordt gedaan 

naar functies in de plint. 
 

• Levendigheid plein 
- Er zit nu 1 lunchruimte in het plan, bij voorkeur samen met de bieb 
- Kunnen er ook meerdere zaken naar de plint op Harmonieplein? 
- Hoe levendig is het plein met 1 lunchroom? 
- Goede aandacht zijn op de wijze waarop; de gemeente wil daar zorgvuldig 

mee omgaan 
- Kan horeca vanuit Bolenstein worden verplaatst? Nog niet aan gedacht, 

goed punt voor de volgende fase 
- Er zijn gesprekken geweest met de horecaondernemers die nu op het 

Harmonieplein gevestigd zijn en die gesprekken zijn overwegend positief 
verlopen. Enkele ondernemers zien kansen om te verplaatsen naar de 
nieuwe plint. Dit Zal nader uitgewerkt worden in de volgende fase. 

- Uitkomst: invulling van plein nog niet bekend, Dhr. Panday denkt graag mee 
 
 
Ter afsluiting is de opmerking gemaakt dat er in de Klankbordgroepen prettig 
is samengewerkt met de gemeente; ieder is goed meegenomen in het proces 

 
5. Planning 

• 7 december wordt het stedenbouwkundig plan besproken in de commissie 
• 20 december wordt er een besluit genomen in de Raad 
• Er komen drie verschillende deelprojecten: het kindcentrum, zuidelijk bouwblok 

en het noordelijk bouwblok. Er zullen daarom drie klanborgroep komen voor 
betrokkenen. Mogelijk komt er een vierde klankbordgroep voor de utiwerking van 
inrichting openbare ruimte.  

• Voor algemene onderwerpen wordt de gehele klankborgroep bijeengeroepen 
• De bouw van het KC zal medio 2018 starten. Het noordelijk bouwblok wordt 

gerealiseerd als het KC is gebouwd en het huidige gebouw van Het Kompas is 
gesloopt. De bouw van het zuidelijk bouwblok zal naar verwachting ook in 2018 
opstarten. 


