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Niet van toepassing

De fractie heeft de volgende vragen:

Wij hebben kennisgenomen van de beschikbare informatie over Groot Mariadal en in grote lijnen zijn 
wij enthousiast over de voorlopige invulling van de ruimten.

Niettemin zijn wij van mening dat de inspraakprocedure weinig ruimte lijkt te laten voor echte 
bewonersparticipatie; men wordt geconfronteerd met (aangepaste) ontwerpen zonder dat men over 
de aanpassingen wordt geïnformeerd en zonder onderliggende onderbouwing hiervoor.

In het eerste ontwerp was sprake van een drietal patiowoningen, welke in het voorliggende ontwerp 
zijn vervangen door drie verdiepingen tellende huizen. De aanwezigheid van deze (hogere) huizen 
maakt inbreuk op de privacy en het woongenot van de bewoners van de Ludwigstraat.

De VVD heeft hierover de volgende vragen:

1. Op welk moment is besloten de patiowoningen op te hogen en zijn bij de besluitvorming 
hieromtrent de omwonenden betrokken, zo ja wanneer en zo neen, waarom niet?

2. Kunt u aangeven waarom is besloten tot aanpassing van het plan op dit punt en heeft u hierbij naar 
uw mening voldoende rekening gehouden met de belangen van de omwonenden? Graag een 
toelichting.

Namens de VVD-fractie,

Anneke Eijck

 



Wij beantwoorden de vraag als volgt:

Antwoord (vraag 1 en 2)

In de periode tussen oktober ’19 en maart ’20 is de voorkeursvariant (globaal stedenbouwkundig plan) 
verder uitgewerkt door het projectteam. Over deze uitwerking is overleg gevoerd met de betrokken 
partijen in het plangebied OMO, KPO, Kober, BVR. Ook heeft afstemming plaatsgevonden met 
instanties Provincie, Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) en Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 
(RCE) . In de afstemming met RCE en CRK is feedback ontvangen op o.a. het deelgebied van het 
huidige parkeerterrein van het stadskantoor incl. het bouwblok met de patiowoningen. Dit heeft geleid 
tot aanpassing van het plan.

In plaats van één aaneengesloten bouwblok woningen is in het stedenbouwkundig plan en 
voorontwerp bestemmingsplan voorgesteld om twee losse woongebouwen te realiseren, waardoor er 
kansen ontstaan om dit deel beter onderdeel te laten worden van de tuinen. De volumes lopen in 
getrapte vorm op van 1 naar 3 bouwlagen, waarbij ze per bouwlaag meer afstand nemen van de 
woningen aan de Ludwigstraat. Door deze vormgeving, groene aanplant tussen de tuinen en de 
woningen en de oriëntatie van de buitenruimte van de nieuwe woningen kan een goede woonsituatie 
worden gerealiseerd.

Over deze aanpassing heeft in genoemde periode geen overleg plaatsgevonden met de 
omwonenden. Het uitgewerkte stedenbouwkundig plan is besproken op de eerste 
informatiebijeenkomst van 5 maart, de tweede geplande bijeenkomst is door de coronomaatregelen 
geannuleerd. De bewoners zijn middels brief en uitgebreide website geïnformeerd over de plannen en 
procedures. Daarnaast zijn wij uiteraard volledig bereikbaar voor vragen en overleg. 

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Wethouder dr. A.A.B. (Toine) Theunis


