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Aan het eind van de middag hebben raadsleden en duo-commissieleden een bezoek 

gebracht aan de projectlocatie aan de Westelijke Randweg 1, de Volkstuinen en het 

Kennemerpark.  

Op de locatie waren de architect, stedenbouwkundige en de ontwikkelaar beschikbaar 

voor een toelichting. Op de locatie van de Volkstuinen en het Kennemerpark waren 

tuinders en bewoners aanwezig voor toelichting. 

 

 

Opening door voorzitter raadscommissie grondgebied 

De heer André Burger opent de vergadering en heet de ca 100 aanwezigen welkom. 

 

 

Korte inleiding door de wethouder  

Wethouder Henk Wijkhuisen gaat in op de grote behoefte aan woningen in de regio 

en licht de hoofdlijnen van het plan kort toe. Het plan kan tegemoet komen aan de 

noodzaak om woningen te bouwen. Het college wil aan de raad een bestuursopdracht 

vragen om de ontwikkelaar het plan verder te laten uitwerken in overleg met 

omwonenden. 

 

 

Diverse presentaties  

Presentatie concept, plan en proces 1828 

o Concept door Ernest van der Meijde namens ontwikkelcombinat ie 

Wibaut/AIVM 

o Stedenbouwkundige inpassing door stedenbouwkundige Mark van der 

Heide 

o Participatieproces met omgeving door Theo Dohle van De Wijde Blik 

In de presentaties lichten de initiatiefnemers het concept 1828 toe. Zij willen het 

plan graag realiseren om tegemoet te komen aan de grote behoefte in de gemeente 

aan betaalbare woningen voor jongeren. Deze groep vist nu te vaak achter het net. 

Er zijn schetsen gemaakt maar niks ligt nog vast. De initiatiefnemers willen graag in 

overleg met de omgeving het plan verder uitwerken. De presentaties zijn als bijlage 

bijgevoegd. 

 

 

Insprekers aan het woord: 

 

De volgende omwonenden voeren het woord: 

 

o Folke Glastra en Marc vd Berg namens de tuinders 

o Roland de Haan namens de bewoners Kennemerpark 

o De heer Catau, bewoner Kennemerpark  

 

De beschikbare inbreng van de sprekers is als bijlage bijgevoegd. 

 

 

 

 

 



Vragen en reacties van de aanwezigen 

 

De aanwezigen gingen, in aansluiting op de sprekers, in op de omvang van het 

project. Dat is te massaal voor deze locatie. 

Dit zal ten koste gaan van de kwaliteit van de omgeving.  

Daarbij komt nog dat het rooien van bomen op de erfgrens van het complex het 

aanzien van de omgeving ingrijpend verandert  en er sprake is van horizonvervuiling. 

 

Ook vond een meerderheid dat de gemeente ook andere locaties had moeten bezien.  

Deze locatie kan schadelijk zijn voor de gezondheid, gezien de ligging naast het 

transformatorstat ion en tussen (spoor)wegen. Men snapt wel dat er behoefte is aan 

woningen, maar vindt dit niet de juiste plek. De afweging om hier een dusdanig 

complex te bouwen moet worden meegenomen in de Woonvisie. 

 

Door de omwonenden werd gesteld dat door de keuze van deze locatie overlast door 

jongeren, vanwege de krappe opzet van het plan, een te groot risico is. 

Zo vrezen zij geluidsoverlast door de nieuwe bewoners vanwege een andere 

levensstijl. Ook het bestemmingsverkeer kan voor overlast zorgen. Daarnaast zorgt 

het plan voor een inbreuk op de privacy. 

 

Ook vinden de omwonenden de inrichting van de openbare ruimte rondom het pand 

belangrijk. Dit is medebepalend voor de omvang van de overlast. Datzelfde geldt 

overigens voor de soort woningen (kamers of appartementen) die gerealiseerd 

worden. 

 

De ontwikkelaar antwoordt dat het plan nog niet zover uitgewerkt is, maar dat er wel 

verschillende woningsoorten, voor één en tweepersoons huishoudens, gerealiseerd 

zullen worden.  

 

 

Een andere groep belanghebbenden, een aantal aanwezige jongeren uit de doelgroep 

voor de nieuwe woningen, was ook aanwezig. Zij vragen aandacht voor hun situatie. 

In deze regio is het aanbod van woningen voor jongeren zeer laag en bovendien zeer 

kostbaar. Zij stelden dat er een grote behoefte is aan dergelijke woningen. Zij 

juichen deze ontwikkeling dan ook van harte toe. Zij vragen hiervoor begrip van de 

overige aanwezigen. 

De door de aanwezigen geschetste overlast vinden zij niet reëel.      

 

Afsluiting 

Wethouder Henk Wijkhuisen geeft ter afsluiting aan dat, als de raad de 

bestuursopdracht verleent om het plan verder uit te werken, de communicatie tussen 

omwonenden en ontwikkelaar op gang zal komen. Het is in lijn met de omgevingswet 

dat de eigenaar van de grond, als hij daarmee plannen heeft, eerst hierover in 

overleg gaat met de omgeving. De gemeenteraad beslist uiteindelijk en heeft nu nog 

geen standpunt. 

 


