!NGEKOMEN

23

m.

2019

)QĻ(

6urgerservice Woerden

2 3 ÀüG. 2018
Bah. Ambt:________________

Gemeenteraad van Woerden

Gtrsofdat.:__________________

p.a. team Ruimtelijke plannen

Afschr.:

Postbus 45
3440 AA Woerden

Zegveld, 23 augustus 2019

B.V.0

19.086325

Regístratiedatum:
Behandelend afdeling
Afgehandeld door/op

27/08/2019

Geacht College, geachte raadsleden, dames en heren,
Betreft: zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning De
Pionier' (planidentificatie NL.IMRO.0632.depionier-bOWl) en (olo4412391)
Door de voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan wordt de ruimtelijke structuurvisie 2009 2030 en de in 2013 verleende omgevingsvergunning voor bovengenoemd gebied te niet gedaan. Aan
de grote waarde die wordt gehecht aan de kleinschaligheid en het karakter van de kern van Zegveld
wordt met het voorgenomen doel om binnenkort 24 woningen te realiseren op het perceel
Clausstraat 22 in Zegveld hieraan ruim 5 jaar later compleet voorbij gegaan.
Met het voornemen om hoogbouw in de vorm van een L-vormige gallerijflat van 3 bouwlagen met
een hoogte van bijna 10 meter toe te staan midden in een laagbouw woonwijk gaan de landelijkheid
en het karakter van Zegveld volledig verloren. Een logisch gevolg van eeen dergelijk besluit is dat in
de toekomst in Zegveld vaker flatgebouwen zullen verrijzen. Van landelijkheid en het specifieke
karakter van Zegveld is dan absoluut geen sprake meer.
Een kleinschalig plan voor een levensloopbestendige woonvoorziening voor ouderen in Zegveld is
een mooi initiatief. Het huidige voorgestelde grootschaliger plan roept veel vragen op. Wij, bewoners
van de Clausstraat, voelen ons niet serieus genomen in de communicatie aan de omwonenden over
de plannen voor nieuwbouw. Er zou nu sprake zijn van 24 zorgwoningen alleen voor inwoners uit
Zegveld van 65 jaar en ouder. In werkelijkheid gaat het om de bouw van 24 sociale huurwoningen
met de daarbij behorende gemeentelijke toewijzingen. Onze vraag is of er voldoende vraag is van
ouderen uit Zegveld voor de woningen die daar dan zullen verrijzen omdat in die woningen aan
dezelfde zorgvraag kan worden voldaan als aan de zorgvraag van u en ons in elke willekeurige
woning in Zegveld en er van "zorgwoningen" of andere meerwaarde geen sprake is.
Het eerdere kleinschaliger plan bleek volgens Groen West niet haalbaar. Zonder hier verder uitleg
over te geven gaat het om een puur financieel/economisch aspect van de woningcorporatie bij de
realisatie van een zorgproject. Het destijds beoogde plan schiet nu volledig zijn doel voorbij.
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Wij maken u attent op het feit dat er zich in het te bebouwen terrein een laag schuimbeton met EPS
korrels bevindt. Het betreft hier geen BIMS zoals in het bestemmingsplan, bijlage 1 ,van het
bodemonderzoek staat vermeld. Dat het milieuhygiënisch bodemonderzoek hier geen melding van
maakt bevreemd ons zeer. Om de polystyreen korrels te verwijderen dienen deze opgezogen te
worden zodat zij niet in het milieu via het afvoerwater terecht komen of in de tuinen van de
aangrenzende percelen belanden. Wij stellen de gemeente aansprakelijk voor de schoonmaak en de
schade die hier mogelijk uit voorvloeit.
Wij voorzien verkeersoverlast en gebrek aan parkeergelegenheid als voorzien in de plannen in de
Clausstraat. In dat geval is Clausstraat 22 moeilijk dan wel niet bereikbaar voor de hulpdiensten. Nog
niet zo lang gelden is er aan veel wateroverlast in de straat door ophoging een einde gekomen. Wij
gaan er vanuit dat de straat en trottoirs in de huidige staat worden teruggebracht ter voorkoming
van opnieuw wateroverlast voor de bewoners.
De parkeergelegenheid zou in de Clausstraat wel eens voor parkeeroverlast kunnen gaan zorgen. In
dat geval is Clausstraat 22 voor de hulpdiensten moeilijk dan wel niet bereikbaar.
De zonstudie zoals getoond laat veel zonverlies zien voor ons pand . Ook is niet duidelijk of er op bij
de zonstudies sprake is in de oude plannen of de laatstelijk aangepaste bouwplannen.
Door een mogelijke wijziging in het bestemmingsplan ontstaat een situatie die wij niet wisten op het
moment dat wij onze woning kochten en wij overwegen een verzoek om planschadevergoeding in te
dienen.
Ook is niet duidelijk of er een bouwkundige nulmeting plaats zal vinden en door wie om de huidige
stand van zaken vast te stellen voor aanvang van de bouwwerkzaamheden.
Wij zien uw reactie tegemoet,
Met vriendelijke groet,

cc: College van B&W, t.a.v. wethouder G. Becht
cc: Griffie voor verspreiding aan alle raadsleden

