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Geachte omwonenden park Waldijk, 
 
Zoals u weet wil de gemeente Uitgeest woningen bouwen voor jongeren. De locatie Zienlaan 
en Haverkamplaan zijn vergeleken en besproken. In deze brief leest u wat wij naar 
aanleiding van de bespreking op 15 november door raadscommissieleden ruimtelijke 
ordening en de inbreng van inwoners hebben besloten. 
 
Beslissing college 
Wij hebben op 13 december in onze vergadering van college van BenW het volgende 
besloten: 

1. het gebied Zienlaan (zie kaartje hieronder) aan te wijzen als ontwikkellocatie voor 
circa 20 tijdelijke woningen voor jongeren; 

1. de intentie uit te spreken om het gebied park Waldijk aan te wijzen als 
ontwikkellocatie voor circa 20 tijdelijke woningen voor eveneens uitsluitend de 
doelgroep jongeren; 

Voor de locatie Haverkamplaan hebben wij besloten om het gehele Waldijkpark als 
zoeklocatie aan te wijzen. 
 
Toelichting op besluit  
In de vergadering van de commissie ruimtelijke ordening op 15 november is een vergelijking 
gemaakt tussen de locatie Zienlaan en de locatie Haverkamplaan. De Commissie heeft in 
meerderheid geadviseerd om beide locaties te ontwikkelen. Omwonenden en 
commissieleden RO gaven aan dat er betere locaties zijn dan de eerder voorgestelde locatie 
aan de Haverkamplaan. Daarom gaan we tijdens de participatie met uw inbreng zoeken 
naar de meest geschikte plek in het park Waldijk.   
 
Hoewel wij begrijpen dat dit besluit voor omwonenden nadelige gevolgen kan hebben 
nemen wij dit advies toch over. De grote behoefte aan betaalbare woningen voor jongeren 
en het gebrek aan alternatieve bouwlocaties motiveren ons besluit. Het gebied “park 
Waldijk” is onder voorbehoud van de uitkomst van vervolgonderzoeken naar de 
haalbaarheid. U kunt hierbij denken aan parkeren, archeologie, flora & fauna, enzovoorts.  
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Wat houdt dit in? 
De komende maanden laat de gemeente verschillende onderzoeken uitvoeren. Denk hierbij 
aan archeologisch onderzoek, flora- en faunaonderzoek, stikstofberekeningen en onderzoek 
naar de parkeerdruk. Wanneer daaruit blijk dat de bouw van tijdelijk woningen mogelijk is, 
vervalt het voorbehoud.  
 
Waarom bouwt Uitgeest tijdelijke woningen voor jongeren? 
De woningmarkt is krap en voor jongeren nog krapper. Het college vindt het belangrijk dat 
jongeren zelfstandig in onze gemeente kunnen wonen. De gemeenteraad en het college 
vinden het onwenselijk dat er in de toch al beperkte groene ruimte gebouwd moet worden, 
maar nog onwenselijker dat jongeren de gemeente uit moeten. Vandaar het besluit om op 
drie locaties in totaal 60 tijdelijke jongerenwoningen te realiseren naast de realisatie van veel 
permanente woningen in de komende jaren. 
 
Waarom informeren wij u nu al? 
Wij vinden het belangrijk dat u het besluit van het college kent, weet welk proces volgt 
inclusief de participatie die nog gaat starten. We gaan u vanaf stap 1, het bepalen van de 
exacte locatie betrekken. Het participatietraject hiervoor wordt voorbereid. Daarbij vinden we 
het ook belangrijk dat alle omwonenden tegelijk over evenveel informatie beschikken. Wij 
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snappen dat niet iedereen het eens zal zijn met onze beslissingen. Op dit momenten kunt u 
formeel geen bezwaar maken. Als er na de participatie een plan ligt moet voor het plan een 
vergunning worden aangevraagd. Tegen een besluit op die aanvraag kunt u wel bezwaar 
maken. 
 
Waarom een inloopavond? 
Op dit moment is nog geen aanvullende informatie te geven. Omdat wij merken dat er 
vragen leven, vinden wij het belangrijk dat u die direct kunt stellen, ook al zullen wij sommige 
vragen pas later kunnen beantwoorden. Daarom is er op woensdagavond 1 februari tussen 
19:00 en 20:30 uur de gelegenheid om langs te komen in het gemeentehuis. Natuurlijk kunt 
u ook per mail, via info@uitgeest.nl onder vermelding van zaaknummer Z22 086658 uw 
vragen stellen. Alle vragen die we kunnen beantwoorden, beantwoorden we in één keer 
schriftelijk aan u vóór 1 maart. Sommigen van u hebben al vragen gesteld. De vragen die al 
eerder aan ons gesteld zijn, beantwoorden we voor iedereen in de bijlage bij deze brief. 
 
Samenvattend 
Waldijkpark is aangewezen als locatie voor de bouw van 20 tijdelijke jongerenwoningen 
onder voorbehoud van onderzoek. Er komen diverse momenten waarop u mee kunt denken 
over de bouw van deze woningen. Die start al tijdens de fase van onderzoek. U ontvangt 
hierover informatie. Heeft u voorafgaand al vragen of opmerkingen? Dan kan dat via de mail 
of op de inloopavond.  
 
Tot slot 
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Martijn Knol, te bereiken via 
telefoonnummer 14 0251 of per e-mail naar info@uitgeest.nl. 
Wilt u bij correspondentie het kenmerk Z22 086658/D584605 vermelden? 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
namens burgemeester en wethouders 
M.M. Knol 
Beleidsmedewerker plannen en projecten 
  

  

 
  

mailto:info@uitgeest.nl
mailto:info@uitgeest.nl


 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

Pagina 4 van 1060 

 

Bijlage: eerder gestelde vragen en antwoorden 
 

1. Wat betekent de aanwijzing op grond van de Crisis- en herstelwet? 
Niks meer en niks minder dan dat voor een langere periode dan 10 jaar met een eenvoudige 
procedure een omgevingsvergunning kan worden verleend. Deze eenvoudige 
vergunningprocedure is trouwens al van toepassing op vrijwel alle aanvragen 
omgevingsvergunning die bij de gemeente worden ingediend, bijvoorbeeld voor 
bijgebouwen, dakkapellen, aan- en uitbouwen, enzovoorts. Voor tijdelijke vergunningen 
geldt deze procedure ook, maar normaal gesproken met een maximum van 10 jaar. Door de 
aanwijzing in de Crisis- en herstelwet kan het in dit geval dus langer. De gebruikelijke 
bezwaar- en beroepsmogelijkheden blijven van kracht en worden niet beperkt. 
  

1. Moet er geen archeologisch onderzoek gedaan worden? 
Ja, dat moet waarschijnlijk wel gebeuren. Overigens blijkt in de praktijk bijna altijd dat dit 
goed op te lossen is met de juiste maatregelen om verstoring te voorkomen of zoveel 
mogelijk te beperken. In dit geval zal onderzoek dit moeten uitwijzen. 
  

2. Ik wil nu al bezwaar maken, kan dat? 
Op dit moment is er nog geen definitief besluit genomen. Bezwaar maken kan nu dus nog 
niet. Als het tot een concreet bouwplan komt, is er een omgevingsvergunning nodig. Tegen 
deze omgevingsvergunning kan wel bezwaar worden gemaakt (zie ook hierboven). U mag 
vanzelfsprekend wel uw mening geven, dit nemen wij mee in het verdere proces, maar 
formeel bezwaar is op dit moment nog niet mogelijk. 
  

3. Er is altijd gezegd dat de groenstrook vrij zou blijven? 
De groenstrook is bij de opzet en de bouw van de Waldijk wel bewust vrijgehouden. Van een 
harde toezegging dat dit altijd zo zou blijven, is ons vooralsnog niet gebleken. Voor nu is het 
daarom een belangenafweging tussen enerzijds het behoud van de groenstrook en 
anderzijds de behoefte aan woonruimte specifiek voor jongeren. Wij vinden dat de behoefte 
aan woonruimte voor onze jongeren op dit moment zwaarder weegt dan het behoud van de 
volledige groene zone. Overigens blijft de groene zone op langere termijn behouden, de 
woningen zijn tijdelijk en worden na 15 jaar verplaatst. 
  

4. Heeft de Raad van State geen uitspraak gedaan waarin is bevestigd dat de 
groenstrook groen zou blijven? 

Nee. De uitspraak van de Raad van State ging over de locatie van een speelplaats en of 
daarmee cultuurhistorische waarden in het geding kwamen. Dit was trouwens niet het geval. 
Er staat niet in de uitspraak dat de groenstrook (altijd) groen moet blijven. 
  

5. Waarom heeft niet iedereen de eerste brief ontvangen? 
De eerste brief is verstuurd naar adressen rondom de locatie tussen de Haverkamplaan en 
Assum, bij het doolhof. Dit was de locatie die in eerste instantie in beeld was. Omwonenden 
van het andere deel van het park in de Waldijk hebben dus deze brief niet gekregen, omdat 
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de rest van het park op dat moment nog niet in beeld was. Nu de Commissie RO heeft 
geadviseerd om een locatie te zoeken binnen het gehele park en wij dat advies hebben 
overgenomen, zullen natuurlijk meer mensen een brief ontvangen. Het blijft trouwens altijd 
een discussie waar de grens moet worden getrokken tussen adressen die wel of niet een 
brief krijgen. We proberen zo goed mogelijk in te schatten welke omwonenden bijvoorbeeld 
rechtstreeks zicht hebben op het gebied of op een andere manier rechtstreeks de gevolgen 
ondervinden. 
  

6. Hoeveel ruimte nemen de woningen in? 
Dat is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. Dat hangt af van de locatie en invulling en 
de grootte van de woningen. Bij studio’s zal het gaan om ongeveer 25m2 per woning. De 
bedoeling is om over 2 bouwlagen te bouwen, dus dat betekent 10 x 25 = 250m2 aan 
grondoppervlakte voor de woningen. Inclusief parkeerplaatsen, fietsenstalling en dergelijke 
zal het gaan om in totaal circa 500-600m2. 




