
Beste, 

  

Hierbij reageer ik op schrijven van 1 mei - uw kenmerk 2020001541 

Vol verbazing heb ik uit deze brief begrepen dat perceel westelijke randweg 1 met spoed zal worden 

volgebouwd met woningbouw. 

Naar mijn mening wordt hierbij het participatieproces en andere inspraak van omwonenden volledig 

aan de kant geschoven. 

  

Wat mijn bezwaren zijn (en van vele medebewoners van Kennemerpark) : 

  

wijziging van bestemmingsplan gezien de locatie niet verstandig. 

Te dicht bij het onderstation (lawaai/straling), vlak op het spoor en aan de randweg (lawaai/fijnstof) 

etc. 

 

De hoogte van het plan is veel te hoog. 6 bouwlagen met de eisen van huidige bouwbesluit geeft een 

enorme hoogte. 

met energiezuinig bouwen en verplichte plafondhoogten en voldoende vloerconstructies en 

installaties op het dak zal dit de 20 meter kunnen overtreffen. 

bouwhoogte is dan niet in lijn met directe omgeving. 

maximale hoogte zou zeker niet boven huidige bestemmingsplan en / of de hoogte van huizen van 

kennemerpark moeten komen. 

  

Aantal bewoners en de toegangsweg / parkeerplekken en groen/tuin omgeving naast gebouw is 

volledig uit proporties. 

Er wordt gekozen voor maximaal volume en inpassen van zoveel mogelijk voordeuren, zodat het 

financieel rendement maximaal zal zijn. 

beheersbaarheid zal moeilijk worden met zoveel jongeren op een plek bij elkaar. 

 

Ook is in raadsvergaderingen genoemd dat de statushouders moeten worden verspreid over de 

gemeente voor goede integratie. 

Om zoveel statushouders bij elkaar te zetten voorkomt een goede integratie en schuift problemen 

naar de toekomst. 

Uiteindelijk is dit een tussenstap voor deze mensen en dus totaal geen goede start voor integratie. 

Integratie werkt alleen indien de statushouders tussen een gemengde doorsnede bewoners worden 

geplaatst en niet bij elkaar naast groep frequent van bewoning wisselende jongeren.  



De dichte bewoning met zoveel jongeren en statushouders met vaak trauma's / psychische 

problemen zal vragen om een 7 x 24uurs voldoende support / toezicht van team welke dan vanuit 

gemeente moet worden geregeld. Dit lijkt mij niet realistisch en uitvoerbaar. 

De veiligheid en woongenot van de omwonenden is daardoor in het geding.  

De kans op sociale spanningen in een te dichtbevolkt complex, verminderen de beheersbaarheid en 

gaan ten koste van de veiligheid en woongenot. 

  

Als bewoners voelen wij ons flink in de maling genomen, het zogenaamde participatieproces, is een 

politieke poppenkast geweest. 

Bij de laatste bijeenkomst is dit ook duidelijk door bewoners gevoeld en geuit door daar niet meer bij 

aanwezig te zijn. 

Onderwerpen zoals de flexwoningen en spoed huisvesting zijn daar niet aan de orde geweest. 

Ook een versnelde procedure = doorduwen van plan, is niet een weloverwogen beslissing. 

Wibaut heeft altijd gezegd uitsluitend voor jongeren (18 tot 28) dit te willen bouwen.  

Nu opeens een draai maken voor flexwoningen met statushouders is een compleet ander plan dan in 

1e instantie is gepresenteerd. 

Er is dus intensief met Wibaut door gemeente onderhandeld, waar de omwonende en inwoners van 

de gemeente niet bij worden betrokken. 

Geen transparante manier van politiek bedrijven, maar achterkamertjes politiek. 

  

Een versnelde procedure lijk mij ook zeer onwaarschijnlijk te realiseren. 

Met de stikstof en Pfas ontwikkelingen in de bouw mag hier niet zomaar aan voorbij worden gegaan. 

Door huidige overheids regelgeving lopen veel bouwplannen grote vertragingen op die wel al in 

bestemmingsplan passen. 

Het lijkt mij dus ook onmogelijk in korte tijd dit plan te realiseren. 

  

Zo kan ik nog wel even doorgaan, maar vrees dat alle commentaar toch wederom opzij wordt 

geschoven en plannen gewoon doorgaan. 

  

Mijn hoop is dat er een weloverwogen beslissing wordt genomen over aanpassen van 

bestemmingsplan en er echt zal worden geluisterd naar de omwonenden. 

  

  

Met vriendelijke groeten, 


