Zegveld 2030

Even serieus….

Te groot

We willen redelijkheid
Bebouwing die past bij rest van de straat
Behoud dorps karakter
Een aantal zorgwoningen, geen sociale huur
Een visie voor het hele dorp
Zonlicht

Behoud van dorps karakter

Oude school

Nieuw gebouw

Links: Toen de school er nog stond
Onder: Situatie na eventuele bouw

Links: Toen de school er nog stond
Onder: Situatie na eventuele bouw

Boven: Situatie zonder bebouwing
Rechts: Situatie na eventuele bouw

En een visie voor het hele dorp!
Waarom kan er niets met de Boschsloot?
Waarom kan er niets met de speeltuin?
Heeft de gemeente nog andere alternatieven
onderzocht?
Wat is de lange termijn visie voor de Boschsloot?
Wat is de lange termijn visie voor het dorp?

Hoogbouw buiten de
binnenste zone van het
dorp!

Is er gekeken naar
alternatieven?
Zie mogelijke
alternatieven volgende
slides.

Verhuis de speeltuin en bouw daar

Verhuis de speeltuin en bouw daar
- Speeltuin mooi centraal. Toezicht door de
buurt
- Uitzicht voor de nieuwe flatbewoners veel
beter (over de weilanden)
- Nog steeds dichtbij de supermarkt / kern van
het dorp

Is er gekeken
naar;

Bouwen naast
de Broeksloot?
Hier waren in
een ver
verleden
plannen
voor…..

Terug naar het oorspronkelijke plan

Foto van Pius10 in
Woerden
Schaduw om 20.00 uur
in de zomer.
Zelfde gaat gelden voor
Clausstraat 1,3,5,7

Kortom

Te groot

We willen redelijkheid
Bebouwing die past bij rest van de straat
Behoud dorps karakter
Een aantal zorgwoningen, geen sociale huur
Een visie voor het hele dorp
Zonlicht

Geachte Raad,
Dank voor jullie komst naar ons dorp!
Slide 1
Door de omwonenden zijn 14 zienswijze ingediend, vooral omdat er met dit plan alle grenzen
worden opgerekt.
Slide 2
De redelijkheid zien we niet terug in de beantwoording. In de beantwoording staan dingen die wij
anders zien of hebben meegemaakt, worden weggewuifd of verwezen wordt naar een ander
antwoord.
Slide 3
“De invloed op de leefomgeving is niet te vermijden” in het plan van net 2 jaar geleden werd daar
juist rekening mee gehouden de speer punten waren; kleinschalig en passend in de omgeving.
Slide 4
“Er is geen bouw zo hoog in dit gebied maar het past wel in de omgeving” (mening maar geen norm)
We verwijzen naar antwoordt 4, we verwijzen naar antwoord 8 …en zelfs bij antwoord 5 we
verwijzen naar antwoord 1 vervolgens staat er bij 1 dat er naar 5 verwezen wordt.
Dit is tekenend voor wat er van de zomer ook tijdens de inzage ook gebeurde, dus de vraag is dit
beleid?
Nog even terug naar de impact
Slide 5
Slide 6
‘’Het belang van dit plan weegt zwaarder dan het belang van de omwonende”’
Dit gevoel kregen we al die tijd al mee;
Bij de inspraakavonden werd er publiekelijk geen antwoord gegeven op vragen,
Bij de klankboordgroep werd er niet iets met de omwonende punten gedaan en uit de gesprekken
werd ook niks meegenomen.
De punten die aangepast zijn in de beantwoording zijn of al vanaf het begin al zo of aangepast echt
niet anders kon;
• Kopgevels is veranderd omdat blinde muren gewoon niet mogen
• De parkeervoorziening was al vrij toegankelijk
• En de tekening van het uitzicht is niet die van dit plan met verlenging
• De 2 meter opschuiving kon ook niet anders omdat de hulpdiensten nog graag bij iedereen
moeten kunnen komen.
Een paar sigaren uit eigen doos dus.
Waarom mag dit door de gemeente neergezet worden?
De inspraakmomenten zijn ingezet om vinkjes te halen, maar van een dialoog is geen sprake
geweest.

Slide 7
Slide 8
Slide 9
De Boschsloot valt in de kern Zegveld waar hoogbouw wordt toegestaan, is in de plek bij uitstek voor
de bedoelde groep. Nog gekker zelfs hier staan even grote gelijkvloerse woningen met de
bestemming gemaakt voor ouderen… Alleen wordt het door Groen West niet meer naar deze tijd
bijgehouden.
Slide 10, 11, 12, 13, 14
De impact van de schaduw wordt weggewuifd terwijl clausstraat 8 en 10 in het voor- en najaar
schaduw hebben wanneer we normaal buiten zaten na de werkdag.
In de zomeravond heeft clausstraat 1 t/m 7 geen zon, zie foto.
En in de wintertijd, wordt er vanaf 13.00 geen zoninval meer verkregen in de huizen.
‘De winterstudie is niet maatgevend’ terwijl er zeer veel onderzoek is gedaan naar de invloed van
zonlicht op het welbevinden van de mens.
Met de communicatie word gedraaid, dingen niet meegenomen of weggewuifd.
In reactie 18 staat dat er de mening is toegedaan dat er goed met de omwonende is
gecommuniceerd.
Voor dit punt hebben we op de vergadering van 30 oktober juist uitgebreid excuus gekregen van de
wethouder voor de slechte en ongelukkige communicatie tot nu toe.
Graag willen wij een onderzoek naar;
• Tunnelvisie van dit team;
• Een gedegen onderzoek naar de andere opties zodat die met visie naar de toekomst passend
is met behoud van ons landelijke karakter;
• Groen West die claimt dat het niet haalbaar is, vragen naar de cijfers, de feiten van wat hun
toegevoegde deel is en hun de bestaande woningen naar een norm van… vooruit nu nog
even 2019 brengen;
• En voor de volgende groep een betere manier van omgaan met de betrokkenen.
Slide 15

