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Extra vragen: 
Aantal woningen voor de vier torens 133 is te veel! 
4 torens hoeveel woonlagen 
Plattegronden van alle lagen en alle torens. 
Hoeveel lagen heeft iedere toren? Op de maquette is dit niet duidelijk 2/4,3/6, 4/8 en 6/12. 
Pag. 10 op het dak 4, 4’6 en 8 lagen is 20 lagen 133 woningen is 6,65 woningen per laag; 
Iedere toren moet naast een lift en trappenhuis ook een eventuele vluchtroute hebben; 
Bereikbaarheid van de hulpdiensten; 
Plattegronden van de verschillende woning types met het bewoonbare oppervlak;   
Bestemmingsplan moet worden aangepast; 
Parkeergelegenheid waar? Naast voor de bewoners ook voor de mensen die komen winkelen. 
Aantal parkeerplekken moet gehandhaafd blijven; 
Parkeergelegenheid op de begane grond , geen verdiepte lagen; 
De winkels moeten tijdens de bouw open blijven; 
Vernieuwde/ vergrote winkels waar? 
Aanvoer/bevoorrading winkels; ook tijdens de bouw moeten gegarandeerd zijn; 
Zonnepanelen op de torens? 
Hoe worden de woningen opgeleverd? Hebben de toekomstige bewoner nog een keuze pakket? 
Onderzoek naar bezonning van de belendede woningen. 
En de bestaande flat; 
Controle op milieueisen; 
Overlast tijdens de bouw kranen en aanvoer;  
Overlast beperken tijdens de bouw; 
De bomen die verwijderd worden 7x herplanting; 
Voldoende bergingen 
 
Vragen over het verslag van de tweede bijeenkomst van 7 juli 2022 :    
  
Pagina 1:  
Wat houdt het verbeteren van het winkelcentrum is dat ook vergroten? 
De getoonde opzet is onvolledig geen tekeningen van de type woningen en plattegronden van de 
toren flats; 
Kan er voldoende stroom geleverd worden voor deze woningen of moet er nog een extra kabel 
van af het onderstation van de Voltaweg worden aangelegd; 
Gelet op de materialen en bouwmarkt prijzen is de opgegeven huurprijs haalbaar? 
Pagina 2: 
Wat verstaat men onder het verbeteren van de toegankelijkheid voor de voetgangers, fietsers en 
auto’s;  
Bezonningsstudie per scenario getoond; de bezonning van de twee noordelijk flats is maar 
minimaal; 
Pagina 3: 
Verkeersveiligheid: Stroom richting alleen van de hoofdwegen niet van de aansluiten de straten. 
De situatie bij de Adriaan van Ostadestraat hebben wij in het 30 km rapport in 2017 op 22 maart 
aan de wethouder van verkeer Ivo ten Hagen (VVD) overhandigd;    
Laden/lossen: Langs welke weg gaat de dit plaats vinden? Nu is de route via de Jan Steenstraat 
en de Anton Mauvestraat en dan ? langs de ventweg tussen het winkelcentrum en de flat die 
langs de Rembrandtlaan staat?  
Ruimte voor parkeren: 
Naast de 1,3 parkeerplek voor de bewoners moeten ook de bezoekers van het winkelcentrum 
kunnen parkeren. Nu wordt er al niet aan de normen voldaan. De raad is nu bezig om de parkeer 
norm te verlagen naar 0,3 parkeerplek waarschijnlijk om dit project haalbaar te maken. 



Overigens kan deze parkeernorm niet met terugwerken kracht gaan gelden, dus alleen voor 
nieuwbouw. 
Er moet zeker rekening gehouden worden met invalide parkeerplaatsen en dat zijn er nogal wat 
met de huidige en toekomstige bevolkingsopbouw. We worden steeds ouder en minder mobiel.   
Groen in het plan; 
Als ik naar de maquette kijk zie ik alleen op 1e verdieping beplanting maar is die toegankelijk voor 
de kwartierbewoners? De eerder gevraagde herplantingsnorm van 7 bomen per verwijderde boom 
waar moeten die komen want op het dakterras wordt dit moeilijk. 
Pagina 4: 
Te veel huizen moet blijken ui de nog verstrekken tekeningen; 
Parkeergelegenheid is te weinig; de norm wordt door de raad verlaagd naar 0,3 per woon 
eenheid; 
Met dit plan wordt er veel schaduw gecreëerd wat voor de huidige bewoners niet acceptabel is; 
Groen dak; is Sedum te belopen?  Ja, maar niet door bewoners en winkelend publiek 
een Sedumdak is incidenteel beloopbaar. Als u bijvoorbeeld het jaarlijkse 
bemestingsonderhoud wilt uitvoeren, is het lopen op Sedumplanten geen enkel 
probleem. Echter, let wel op wanneer het vriest. Wij raden af om over de beplanting te 
lopen als planten bevroren zijn. Zo voorkomt u schade aan de plantjes.  
Info van Google. 
Pagina 5 : 
Adriaan van Ostadestraat veel verkeer en de hoek met de Jozef Israëlslaan veiliger maken! 
Parkeren in en op de straat voorkomen.  
Geen goed onderbouwing/argumenten dat er zo weinig parkeerplaatsen bij het plan zijn 
opgenomen.  
Het verlagen van de parkeernorm van 1,3 naar 0,3/wooneenheid is een truc van de gemeente en 
Kerckebosch om de plannen met het winkelcentrum Tournoysveld er door te drukken. 
Meer winkels in het centrum vraagt om meer parkeerplaatsen en niet om minder. 
Er is nu al een groot parkeerprobleem en dan wordt het straks alleen maar meer; 
Invalideparkeerplaatsen in het plan opnemen naar de geschatte aantal aanwezige en toekomstige 
te verwachten aanvragen van de invalidemensen,    
Pagina 10, 12, 13 en 14: 
Welke ruimtelijke uitstraling heeft de voorkeur? Let op voor de bezonning en de schaduwen? 
Geen van de ruimtelijke uitstralingen komen overeen met de maquette!   
Pagina 15: 
Meer groen en bomen in het plan opnemen. 
Pagina 18: 
Er zijn veel bomen verdwenen er moeten zeker 7x meer bomen herplanting worden toegepast. 
Pagina 19 : 
Worden op de parkeerplaatsen grastegels gelegd? Dit is niet prettig voor de bewoners en 
anderen. 
Pagina 20: 
Op deze tekening krijgt de speelplaats van de Rembrandt van Rijn school een openbare functie? 
Ingang van het parkeerterrein met inrit markering of met slagbomen? 
Pagina 21: 
Meer openbare ruimten ook langs de Jozef Israëlslaan; 
Pagina 22: 
De winkels niet zoveel mogelijk open houden maar de hele bouwperiode openhouden! 
Tijdelijke units waar worden die geplaatst? Op het bouwterrein? 
Gaarne informatie voor ons over de metingen van de en bodem gesteldheid. Wordt de 
gemeentediensten hier duidelijk over geïnformeerd en kunnen die beoordelen? 
Bouwperiode: Bouwplaats inrichting plaats bouwkraan/kranen, voldoende stroomaansluiting voor 
de bouw, keten, afvalcontainers, parkeerplaatsen voor de werknemers, aanvoer materiaal;   
Op de planning de bouwvolgorde bepalen met aan- en afvoerwegen. 
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