
 

Schriftelijke vraag     Gesteld door:  

PvdA VVD 

Datum 3 juni 2020 

Onderwerp Toelichtende vragen Stedenbouwkundig Plan Groot 

Mariadal 

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

Overige betrokken 

portefeuillehouder(s) 

Wethouder C.A. (Cees) Lok 

De fractie heeft de volgende vragen: 

In het Stedenbouwkundig plan wordt aangegeven dat medewerkers van het stadskantoor nu nog achter het 

gebouw op de eigen parkeerplaats parkeren en daarmee geen extra druk leggen op de openbare ruimte. U 

geeft aan dat in de toekomstige situatie medewerkers van het stadskantoor elders in de stad gaan parkeren, 

waardoor het huidige parkeerterrein kan transformeren en meerwaarde biedt aan de ontwikkeling. 

Wij hebben hierover de volgende vragen: 

Vraag 1 

Op welke wijze gaat dit geregeld worden? Wat is dus het alternatief voor het parkeren, dit levert immers extra 

druk op de openbare ruimte? Waar gaat men parkeren en onder welke condities (vergunning vanuit 

stadskantoor, op eigen kosten)? 

Vraag 2 

In het Stedenbouwkundig plan is opgenomen de Oase, twee woonblokken grenzen aan de Ludwigstraat. 

Klopt het dat deze woonblokken in het plan terecht zijn gekomen als compensatie voor een vermindering van 

één woonlaag van het Kloosterhof (in het oorspronkelijke plan voor Mariadal gedachte 4-laagste bebouwing 

aan de tuinzijde wordt nu uitgevoerd in 3 bouwlagen)? 

Vraag 3 

U heeft aangegeven dat in de afstemming met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) en Rijksdienst voor 

Cultureel Erfgoed (RCE) feedback is 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. 

Wat is uw opvatting over de gestelde rust en privacy en het uitzicht van de huidige bewoners  

Ludwigstraat in relatie tot het Stedenbouwkundig plan, meer in het bijzonder het deelgebied de Oase? 

Vraag 4 

Waaruit bestaat de buffer tussen Ludwigstraat en het plangebied in het Stedenbouwkundig plan? 

Namens de fractie van de PvdA, 



Michael Yap 

Namens de fractie van de VVD, 

Anneke Eijck 

Wij beantwoorden de vraag als volgt: 

Vraag 1: 

Daarover is nog geen besluit genomen. Alle mogelijkheden worden op dit moment onderzocht, waarbij relaties 

worden gelegd met de ambitie op het gebied van veranderende mobiliteit. 

Vraag 2: 

Nee, dat heeft niets met elkaar te maken. 

Vraag 3: 

Het gebied Mariadal en de omgeving zal met de plannen veranderen. Er zal een andere dynamiek ontstaan. 

Dat geldt voor de bewoners aan de Ludwigstraat, maar ook voor de andere aangrenzende straten.  

Vraag 4: 

Het inrichtingsplan voor Mariadal inclusief de Oase dient nog nader te worden ontworpen. Water en hoger 

opgaand groen (bomen en/of hogere struiken) zijn zeker voorstelbaar als buffer naar de naastgelegen percelen 

aan de Ludwigstraat. We zullen nader onderzoeken hoe dat kan worden vormgegeven. Daarbij zullen we de 

bewoners van de aangrenzende percelen betrekken. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het college van burgemeester en wethouders, 

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


