
 

 

Redenen waarom niet Waldijk  

 In het weekend zeer grote kans op geluidsoverlast door een 
gecentraliseerd punt van 
jongeren die voor hun containerwoningen met vrienden bij elkaar zullen 
komen. 

We hebben geen aanwijzingen dat plaatsing van tijdelijke woningen 
gaat leiden tot onevenredige overlast 

 Bewoners welke voor wonen in de Waldijk, o.a. aan de Haverkamplaan en 
of de Darse, 
hebben gekozen deden dit voor de rust en het groene open karakter van 
de wijk. 
Wanneer zij liever in de drukte wilden wonen zouden zij gekozen hebben 
voor wonen in of 
dichterbij het centrum van Uitgeest. 

 Ontstaan van geluid-(overlast) op een plek waar het nu in de avond heerlijk 
stil is en de 
bewoners tot rust komen na werk en/of een drukke dag/week. 

 Ontstaan van een onveilige situatie voor kleine kinderen op huidige groene 
speelplek door 
aanleg straat/weg voor aan- en afvoer van scooters, fietsen, auto’s en 
vrachtwagens t.b.v. 
vuilstraat. Kinderen zullen hier niet meer alleen naar toe kunnen 

We hebben geen aanwijzingen dat er een onveilige situatie zal 
ontstaan. Het is bovendien niet zo dat het park alle huidige functies 
verliest. 
 
 

 Waarom het enige kleine stukje groen van de Waldijk, als plek voor 
container woningen? 
 
Ons enige stukje groen in de Waldijk, een prachtig park, bomen en 
beukenhagen worden onnodig gekapt! Deze bomen staan er al jaren! 
Kinderen spelen hier zonder gevaar voor auto's, honden kunnen hier los 
lopen. Veel gezinnen en nu de vele thuiswerkers wandelen hier in alle rust 
een rondje. Nu hebben wij geen last van hangjongeren. Wat onvermijdelijk 
is met de bouw van 20 jongeren woningen. Dat past niet in deze wijk! Men 
is hier komen wonen vanwege de rust en het kleine beetje groen! Wat 



plots afgepakt kan worden door deze belachelijke plannen van de 
gemeente.  
 

 Nóg minder speel- en sporterrein voor kinderen, honden, sporters, 
wandelaars en 
basisscholieren. 

 Verstoring in hét enige recreatiegebied van de Waldijk. 

 Weghalen van groenstrook wat nou juist als groenstrook dienst doet. Het college heeft deze belangen meegenomen in de afweging 

 Verstoring voor de (nacht-)dieren door het plaatsen van meer 
lichtelementen. 

Dit zal uit ecologisch onderzoek moeten blijken 

 De straten in dit deel van de Waldijk zijn als éénrichtingsverkeer vooral 
gemaakt voor 
bestemmingsverkeer. 

Plaatsing van tijdelijke woningen zal dit niet veranderen 

 Ik schrijf u omdat wederom een groep bewoners wordt genegeerd bij het 
communiceren als het gaat om het tijdig en compleet informeren van 
bewoners als het gaat om ingrijpende veranderingen in hun woonwijk. 
Reeds eerder maakte ik hier gewag van en Uitgeest beloofde beterschap.  
Ik ben er voor dat er (tijdelijke) woningen komen aan de zielaan. Echter 
gezien het feit dat Uitgeest bewoners enkel weet te vinden als het gaat om 
“halen” en niet om te brengen zoek ik nu naar mogelijkheden dit project te 
vertragen waar mogelijk. 
Het zou de gemeente sieren eens na te denken hoe met haar bewoners 
om te gaan! 

Het participatietraject moet nog worden opgestart. Hierin willen we 
alle belangen zo goed mogelijk afwegen 

 In de Waldijk te Uitgeest het volgende. 
Familie van mij in Purmerend maakte hetzelfde mee 2 jaar geleden. 
De noodwoningen waren zogenaamd voor de jongeren uit Purmerend. 
De realiteit is dat er asieljongens in zitten uit allerlei landen met als gevolg 
vechtpartijen, steekpartijen , brandstichtingen etc. 
Een onleefbare situatie voor de omwonenden. 
Dit zelfde speelt in vele dorpen door het hele land. 
De reden dat ik dit aanhangig maak is het feit dat de gemeente Uitgeest 
achteraf nooit kan zrggen " Dit wisten we niet" mochten zaken uit de 
klauwen lopen als deze containers doorgang vinden. 

Asielzoekers zijn geen doelgroep voor deze locatie 



Pertinent ben ik geen racist of buitenlander hater , mocht u die indruk 
krijgen, maar de locatie Groene Long Waldijk is absoluut niet geschikt voor 
de containers om meerdere redenen! 

 ik niet kan begrijpen dat Nederland voor een bouwopgave staat en ook de 
provincie richting Uitgeest een opdracht stelt, maar dat hier geen ruimte 
voor wordt gegeven om deze te realiseren. Dat er een totaal blind slot zit 
op het buitengebied (lees De Koog). De enkele mogelijkheid is nu het 
opofferen van de gouden eieren, die de dorpssamenleving koesteren en 
hun tot een gemeenschap maken. Dit is afbraak politiek van de provincie 
naar de toekomst van Uitgeest. 

Het college is en blijft met de provincie in gesprek over 
mogelijkheden om buiten de bebouwde omgeving iets te kunnen 
doen 

 Kent u dit boek? Een bestseller 10 jaar geleden. 1000 Plekken die je echt 
gezien moet hebben met kinderen in NL. 
Hier leest u over de mooiste pareltjes in ons land, bv Oudvalkeveen, 
Muiderslot, Artis, van Gogh. Niet de minste plekjes. En wat staat er op 
pagina 353? Speelpark Assum Uitgeest… 
“.. waar de gemeente zo achteloos omspringt met groen dat burgers 
dierbaar is.” Flip van Doorn 
 
Het kan toch niet dat we nog lager op de ranglijst groene gemeentes 
komen?? 
 
Alstublieft, kijk en denk groener en duurzamer 

Het college vindt de nadelen van bouwen in het groen opwegen 
tegen de woningnood onder jongeren 

 Er is een groot woningprobleem, niet alleen voor jongeren, maar ook voor 
starters. En als inwoner van de gemeente Uitgeest juich ik initiatieven om 
dit op te lossen toe. Maar het is ontstaan door het (eenzijdige) beleid van 
de overheid, zowel landelijk, provinciaal als gemeentelijk. Het gebrek aan 
locaties en betaalbare woningen had NOOIT mogen ontstaan. En nu 
worden er noodgrepen bedacht om dit snel en ad hoc op te lossen. 
Ik ben van mening dat zowel de gemeente als ook de provincie een 
verantwoordelijkheid hebben bij het vaststellen van geschikte locaties voor 
tijdelijke woningen voor starters en jongeren als er zo’n grote behoefte 
aan is. 

Dit wordt voor kennisgeving aangenomen, verwezen wordt naar 
eerdere antwoorden 



Dan is flexibiliteit en (tijdelijk) loslaten van besluiten, bepalingen en 
vaststellingen, zeer belangrijk. Denk aan de 200 meter vrije zone voor de 
molens de Kat en de Dog of het tijdelijk loslaten van de vaststelling 
Bijzonder Provinciaal Landschap. Eventuele procedures hieromtrent zullen 
versneld opgepakt en afgerond moeten worden. De tijdsduur van dit soort 
procedures mogen niet ten koste gaan van een weloverwogen beslissing 
om locatie aan te wijzen. 
Omdat het om tijdelijk gaat (maximaal 15 jaar) moeten genoemde partijen 
bereiden zijn om bepaalde regels voor die periode niet van toepassing te 
verklaren. 
Ik heb ernstige bezwaren tegen de intentie om het park Waldijk aan de 
Haverkamplaan en de Darse aan te wijzen als ontwikkellocatie voor 20 
tijdelijke woningen voor uitsluitend de doelgroep jongeren. Het park wordt 
veelvuldig gebruikt door wandelaars en spelende kinderen. De basisschool 
in onze wijk organiseert er sportactiviteiten en ook afzonderlijke klassen 
sporten er regelmatig. Het park is een belangrijke voorziening in onze 
woonwijk en de enige die makkelijk en zonder gevaar te bereiken en te 
gebruiken is door onze kinderen. 
Ook de verkeerssituatie en veiligheid zijn een belangrijke factoren. De 
aanrijroute vanaf de Breekamplaan is smal en de bochten zijn krap en 
onoverzichtelijk (zie de pijlen). 
Dit geldt ook voor de bocht naar de Darse waar ook met tegemoetkomend 
verkeer rekening gehouden moet worden. De verkeersdruk zal toenemen 
en de Haverkamplaan is smal en niet geschikt voor veel, gemotoriseerd 
verkeer. 
En is een maximale termijn van 15 jaar een garantie. Er zijn zoveel 
problemen, denk aan asielzoekers. De stap van tijdelijke woningen voor 
jongeren naar opvang voor asielzoekers is niet groot. Zeker niet gezien de 
druk vanuit de landelijke overheid. 

 


