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Verslag informele bijeenkomst woningbouw Bladstraat 

Datum:  15 april 2019 

Locatie:  Ahoj, Tuitjenhorn 

Verslaglegging zorgen  

Op 15 april 2019 is een informele bijeenkomst georganiseerd voor bewoners die in de 

omgeving wonen van de woningbouwlocatie ‘Bladstraat’. Op het bestemmingsplan 

zijn door een aantal omwonenden zienswijzen ingediend. De informele bijeenkomst is 

georganiseerd om met de omwonenden in gesprek te gaan over de zorgen die leven. 

Een van de zorgen die is geuit, is de rooilijn van de 2/1 kap aan de Bladstraat en van 

de rijwoningen aan de Bogtmanweg. Het rijtje dat aan de Bogtmanweg grenst, begint 

volgens een omwonende ‘zomaar’ op de hoek van de Bladstraat en wijkt daarmee 

af van de rooilijn in de Bladstraat. De 2/1 kap loopt niet op dezelfde rooilijn als de 

andere woningen in de Bladstraat. De rooilijn van de voormalige school lag daarbij 

ook veel verder naar achter.  

Een andere zorg betreft de hoeveelheid woningen. Een aantal omwonenden vindt 

het aantal van maximaal 9 woningen te hoog en ziet hier liever minder woningen. Een 

aantal leden van de klankbordgroep had juist de wens voor meer woningen. Er is 

daarom door de gemeente gezocht naar een juiste balans.  

Ook zijn er zorgen over het drukke verkeer en de parkeeroverlast in Bogtmanweg, 

vooral over de veiligheid van naar school fietsende kinderen. Er wordt gevreesd dat 

het verkeer op de Bogtmanweg de fietsende kinderen niet of slecht ziet, omdat er 

tijdens de piektijden van de school ook op de Bogtmanweg en zelfs op het erf van 

Kees Broersen geparkeerd wordt.  

Mariosé, directrice van de Sint Barbaraschool, geeft aan dat een mogelijke oplossing 

zou kunnen zijn om een doorsteek voor fietsers van de Dorpstraat naar de 

Bogtmanweg mogelijk te maken, langs de aula (ten noorden van de school). 

Tot slot geeft familie Tesselaar aan niet tevreden te zijn met de beantwoording van 

hun zienswijzen (specifiek met de beantwoording over de afstand van de voormalige 

bebouwing tot perceelgrens t.o.v. de afstand van de nieuwe bebouwing tot de 

perceelgrens). 

 

Mogelijke oplossingen  

Bovenstaande zorgen zijn binnen de ambtelijke organisatie besproken met de 

medewerkers die bij het project betrokken zijn. Samen hebben zij gezocht naar 

oplossingen om de zorgen te verminderen. Er is teruggekoppeld aan de aanwezige 

bewoners dat onderstaande wijzigingen op 23 april jl. aan de gemeenteraad worden 

geadviseerd: 

1. Hoeveelheid woningen  

Wij zullen het advies om het maximaal aantal woningen te verlagen van 9 

naar 8 met de Gemeenteraad bespreken. Als de raad dit overneemt 
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betekent dit dat er in plaats van een rij van maximaal 7 woningen, dan een 

rij van maximaal 6 woningen mogelijk is. Het aantal parkeerplaatsen 

houden we gelijk als er een woning minder wordt gerealiseerd. 

2. Rooilijn 2/1 kap en hoekrijwoning  

a. De rooilijn van de 2/1 kap woning hebben we intern besproken. De 

Bladstraat kent een gevarieerde en verspringende rooilijn. De afstand 

tussen de nieuwe bebouwing en de erfgrens komt overeen met de 

rooilijnafstand van de tegenoverliggende bebouwing. Om de variatie in 

de straat te verduidelijken hebben we een tekening bijgevoegd, 

waarop afstanden van de overige woningen in de Bladstraat inzichtelijk 

zijn gemaakt.  

b. De zijdelingse afstand van de hoekrijwoning ligt op minstens 3 meter 

afstand van Bladstraat. Dat is gebruikelijk in de omgeving voor zijgevels 

naar de staat. Wel hebben we begrip voor het argument dat dit afwijkt 

van de voorgevelrooilijnen in de Bladstraat. Dit schuiven we, als de 

Gemeenteraad daarmee akkoord gaat, 1,5 meter op, waardoor de 

zijdelingse afstand 4,5 meter van de erfgrens wordt.  

3. Verkeer en parkeeroverlast Bogtmanweg: zorgen over de veiligheid voor 

naar school fietsende kinderen  

We zullen het gedeelte Bogtmanweg wat aan het perceel op de Bladstraat 

grenst inrichten als schoolzone. Veilig Verkeer Nederland onderzoekt 

daarnaast voor ons of er nog andere oplossingen nodig zijn. We verwachten 

eind dit jaar de uitkomsten van dit onderzoek.  

4. Doorsteek voor fietsers van Dorpstraat naar Bogtmanweg  

Mariosé deed de suggestie voor een doorsteek voor fietsers van de 

Dorpstraat naar de Bogtmanweg, ter hoogte van de aula (ten noorden van 

de school). Deze oplossing zijn wij momenteel aan het onderzoeken. 

Hierover zullen wij contact opnemen met Mariosé om de uitkomsten met 

haar te bespreken.  

5. Zienswijze familie Tesselaar  

Er is een aanvullend antwoord naar familie Tesselaar gestuurd, waar dieper 

en specifieker is ingegaan op de afstand van de voormalige bebouwing tot 

perceelgrens t.o.v. de afstand van de nieuwe bebouwing tot de 

perceelgrens. 

Tot slot zijn de bewoners gewezen op het feit dat het bestemmingsplan op dinsdag 23 

april wordt besproken in de raadsvergadering, waar tevens gelegenheid is om in te 

spreken. 

 

 


