
Consequenties keuze 

Waarde park 

Wethouder Schouten bent u zelf wel eens ter plaatse geweest in Park Waldijk 
 
Bent u zich bewust waar het park nu allemaal voor dient voor de omgeving en 
wat u vernietigd met voorgenomen ambitie?  
 

Het college weet welke functie(s) het park in de wijk heeft. We laten deze belangen 
zo goed mogelijk terugkomen in de uiteindelijke vormgeving van het plan. 
 

Bent u zich bewust van de huidige waarde en gebruik van Park Waldijk en hoe 
het plan schade toedient aan deze waarden?  
i. Gebruik door school Kornak (sportdag, sponsorloop, buitengym, etc) 
ii. Gebruik door Waldijkers als wandel en hardlooproute 
iii. Gebruik door kinderen vanuit de waldijk als speelplaats 
iv. Gebruik als boten ter water laat plek 

Hiermee voorkom je problemen als obesitas etc. Met de komst van de 
woningen in het park wordt het groen kleiner. Hoe lost u dit duurzaam op? 

Bent u zich ervan bewust dat u met dit plan een van de weinige stukjes groen 
die Gemeente Uitgeest heeft binnen de bebouwde omgeving maar zeker ook 
binnen de Waldijk opoffert? 

Waarom het enige kleine stukje groen van de Waldijk, als plek voor container 
woningen? 

Het college heeft hier afgewogen dat de nadelen van bouwen in een deel van het 
groen opwegen tegen de woningnood, specifiek onder jongeren.  
Bij de verdere uitwerking van dit plan wordt het belang van groen meegenomen 
 

Bent u zich ervan bewust dat het groenplan dat u verreist bij nieuwbouw met 
uw ambitie in de Waldijk het groenplan in de Waldijk om zeep helpt?  
Waarom is dit niet in de Waldijk van belang?. 

Waarom laatste groen in de Waldijk weg? 

Leefbaarheid 

Bent u zich bewust dat dit deze ambitie van containerwoningen leidt tot 
aantasting van de wijkstructuur en verrommeling van de wijk?  
 
 

De wijkstructuur blijft hetzelfde. De woningen zijn tijdelijk en worden na afloop van 
het termijn verwijderd. De situatie wordt weer hersteld 

In het samenwerkingsakkoord 2022-2026 staat bij kop Openbare ruimte Pagina 
13: De waardering voor het buitenleven neemt toe en het openbaar groen is 
ook cruciaal voor een gezond en duurzaam leven waarin we buiten sporten, 
wandelen en elkaar ontmoeten. Kunt u toelichten waarom u dan toch besluit 

Het college weet welke functie(s) het park in de wijk heeft. Het college heeft hier 
afgewogen dat de nadelen van bouwen in het groen en de belangen van 
omwonenden opwegen tegen de woningnood, specifiek onder jongeren 
 



op Park Waldijk te willen bouwen wetens dat dit grote sociale functie heeft 
voor bewoners in de Waldijk?  

In hoeverre worden de nadelige gevolgen voor omwonenden geïnventariseerd 
en meegewogen in het besluit? 

Woningwaarde  

 Bent u zich ervan bewust dat deze locatie en de keuze tot waar in het park zal 
gaan leiden tot (ernstige) frictie onder de huidige bewoners. Wie krijgt ze voor 
z’n deur? 

We proberen in zo goed mogelijk overleg met alle betrokkenen de meest geschikte 
locatie te vinden binnen de mogelijkheden na de haalbaarheidsonderzoeken. 

Bent u zich bewust dat bewoners aan de Haverkamplaan en of Darse ernstig 
worden benadeeld door uw voorgenomen ambitie? 

Het college begrijpt de zorgen en weegt alle belangen zo goed mogelijk tegen 
elkaar af: het belang van de woningnood onder jongeren versus de belangen van 
omwonenden. 
De publicatie in de Staatscourant betekent nog niet dat de woningen er ook 
daadwerkelijk gaan komen. Planschade, bijvoorbeeld in de vorm van WOZ-waarde, 
is voor nu nog niet aan de orde: dat komt pas als er een formeel besluit is genomen 
(vergunning) dat de woningen er ook daadwerkelijk gaan komen. Bovendien hangt 
de WOZ-waarde van meerdere factoren af.  
 

Bent u zich ervan bewust dat er bewoners zijn die onlangs een woning aan 
deze straten hebben gekocht en door uw ambitie direct fors financiële schade 
ondervinden? Graag toelichten hoe u dit ziet en hoe u dit gaat herstellen. 

Bent u zich bewust dat ook de andere Waldijkers ernstig worden benadeeld 
door het opofferen van Park Waldijk voor containerbewoningen. 

Bent  u zich ervan bewust dat alleen  de publicatie in de staatscourant al direct 
gevolg heeft voor de verkoopprijs van woningen in de Waldijk? 

Hoe gaat u deze schade repareren voor de bewoners? 

In hoeverre worden omwonenden mogelijk gecompenseerd, bijvoorbeeld 
gelet op waardevermindering bestaande woning? 

Als de jongeren woningen recht tegenover onze woning worden geplaatst, 
ontvangen wij dan een financiële tegemoetkoming?  
58b. Of zwart op wit dat we een compensatie ontvangen bij verkoop van de 
woning, bijvoorbeeld een percentage van de taxatie waarde? 
 

Met het huidige plan zullen hun woningen een significante waardedaling 
ondergaan (onderzoek/schattingen vanuit de makelaar leren ons 100.000 tot 
200.000 euro). U kunt u voorstellen dat uw besluit om containerwoningen te 
plaatsen een enorme (financiële) impact en zorgen voor deze gezinnen met 
zich meebrengt. Nog steeds hebben bewoners slapeloze nachten van dit 
voorgenomen plan. 
a. Zijn college en raad zich hiervan bewust? 
 



b. Hoe kunnen zij dit naar omwonenden en belanghebbenden 
rechtvaardigen? 
 
c. Bent u voornemens financiële impact voor hen te dragen? Zo ja, hoe 
ziet u dat voor zich? 

Of is de gemeente van mening dat volledige afwenteling van een kennelijk 
breed maatschappelijk probleem (jongeren huisvesting) op enkel een groep 
van willekeurige omwonenden-en met zeer significant impact-redelijk is? 

Bent u zich ervan bewust dat alleen al het intekenen van de ambitie in de 
staatcourant gaat leiden tot massale WOZ bezwaarschriften vanuit de Waldijk 
richting de gemeente en dat dit gaat leiden tot grote financiële impact voor de 
gemeente Uitgeest? 

Klimaat  

In het samenwerkingsakkoord 2022-2026 staat bij kop Klimaatadaptatie 
(pagina 8): Onderzoek heeft uitgewezen dat delen van Uitgeest te maken gaan 
krijgen met hittestress. Het groenbeleidsplan biedt mogelijkheden om de 
overlast van hittestress te beperken. Met andere woorden, we gaan door met 
het behoud en planten van bomen. Bij nieuwe bouwlocaties zal rekening 
gehouden moeten worden met klimaatadaptatie. Kunt u toelichten hoe uw 
ambitie om te bouwen op park Waldijk past o.b.v. deze klimaatadaptatieve 
maatregel? 

 
 
Het college heeft hier afgewogen dat de nadelen van bouwen in het groen 
opwegen tegen de woningnood, specifiek onder jongeren.  
We zijn ons zeker bewust van de klimaatveranderingen en de vraag om gepaste 
maatregelen in dezen. Welke aanvullende maatregelen na de bouw van de 
woningen nodig zijn en hoe we die gaan uitvoeren is nog niet bekend. 
Dit zal ook onderdeel van de participatie zijn in de toekomst. 
 In kader van Hittestress maatregelen dient Park Waldijk als groene buffer als 

goede maatregel. Bent u zich hiervan bewust? 
  
Kunt u toelichten waarom bebouwing toch kan plaatsvinden? 
 

Bent u zich ervan bewust dat Park Waldijk dient als een klimaat adaptieve 
voorzorgs-maatregel voor de  Waldijk.  
Dat Park Waldijk en overige groenzones van groot belang zijn in de toekomst 
voor clusterbuien en de afwatering hiervan. Kunt u toelichten hoe u dit ziet? 

Het opofferen van de Groene Long in de wijk past niet bij het bijdragen aan 
maatregelen voor klimaat adaptatie. Onderkent de gemeente dit en heeft u de 



bereidheid om in dezen constructief te overleggen en samen op te trekken 
naar zoeken van betere alternatieven? 

Bent u zich ervan bewust dat de gemeente Uitgeest op de ranglijst van 
Groenste gemeenten van Nederland bijna helemaal onderaan bungelt en wel 
op plaats 349 van de totaal 389 gemeenten?  
Bent u zich ervan bewust dat deze actie en bijna alle andere inbreidingsacties 
op termijn leidt tot de minst groene gemeente trofee?  
Bent u zich ervan bewust dat klimaatadaptatie / hittestress en andere opgaven 
met betrekking tot verduurzaming door deze inbreidingsacties ernstig in het 
geding komen? Kunt u toelichten waarom u desondanks er toch voor wil 
kiezen om Park Waldijk te bebouwen? 

Verkeer en parkeren  

In het kader van uw eigen parkeeronderzoek waaruit blijkt dat er een hoge 
parkeerdruk is maar ook vanuit alle commentaren van de buurtbewoners zelf 
dat de parkeerdruk al enorm hoog is. 
- Kunt u aangeven hoe de mogelijke bouw van de 20 containerwoningen 
hier op van invloed is?  
- Verwacht u dat de parkeerdruk nóg hoger oploopt? Indien ja, hoe denkt u dat 
te voorkomen? 
- Hoeveel extra parkeerplaatsen bent u voornemens te realiseren?  
- De komst van de 20 containerwoningen zal het aantal 
verkeersbewegingen (toeloop containerbewoners zelf, familie, vrienden 
bezoekers) rondom de Haverkamplaan/Waldijk in negatieve zin sterk 
beïnvloeden. In combinatie met het eenrichtingsverkeer wordt daarmee de 
verkeersveiligheid voor met name spelende kinderen in en rondom het park in 
deze krappe straten ernstig beïnvloed. Wat is uw visie hierop en hoe denkt u 
dit te voorkomen? 

Een verkeersonderzoek moet nog worden uitgevoerd. Er moet voor de 
ontwikkeling zelf voldoende parkeergelegenheid worden aangelegd om te 
voorkomen dat het bestaande tekort erger wordt. Bij een nieuwe ontwikkeling 
hoeft niet het bestaande parkeertekort in een omgeving te worden opgelost. Dit 
blijkt uit uitspraken van de Raad van State. 

 


