
Beste gemeente raadsleden en overige aanwezigen. 

Mijn naam is Henk Segijn en ik vertegenwoordig hier de klankbordgroep van omwonenden.  

Allereerst willen wij de wethouder bedanken voor de manier waarop hij de partijen gedurende een 

jaar bij elkaar heeft weten te houden in een constructief overleg. Helaas is het daarbij alleen niet 

gelukt om tot overeenstemming te komen met elkaar. Met name op het punt van bouwhoogte en 

massa werden we het helaas niet met elkaar eens. 

Niemand wilde op de Brittenstein locatie een tweede MEAS. Toch ligt er vanavond een plan op tafel 

voor scenario 2 (lees 56 woningen) en 56 woningen is maar 4 woningen minder dan 60 

appartementen van MEAS. Wij willen nogmaals de motie vreemd aan de orde van de dagvan 25 

november 2013  onder de aandacht brengen die met brede steun door uw raad is aangenomen. In 

deze motie wordt verwezen naar de kaders en randvoorwaarden uit 2012 en waar wordt gesproken 

over de hoogte: “ qua hoogte is de richtlijn aansluiten bij de bestaande bebouwing: 2 lagen met kap 

of 3 lagen zonder kap, direct aan/boven het water zou eventueel iets meer hoogte kunnen”. Het plan 

van Rijnhart Wonen voldoet hier niet aan ! Twee maal zo hoog is in onze niet hetzelfde als ‘ iets 

meer’.  

In deze motie staat ook: “ de inpassing dient op een stedenbouwkundig verantwoorde manier te 

geschieden, aansluitend bij de bestaande bebouwing en in goed overleg met bouwers en 

omwonenden, waar bij bijvoorbeeld een ‘ hoogte accent’ niet de vorm mag hebben van een extra 

etage. Het plan van Rijnhart Wonen voldoet hier niet aan ! Dit plan sluit a) niet aan op de bestaande 

bebouwing en heeft b) wel een accent in de vorm van een (bijna) volledige verdieping. 

Wij begrijpen dat het gebrek aan sociale woningbouw een nijpend probleem is, maar dt probleem 

wordt niet opgelost door de Brittenstein te bebouwen met hoogbouw en bouwvolumes en daarbij de 

grenzen te overschrijden van wat parkeren en groen toelaten. Desondanks hebben wij ons in de 

gesprekken met de wethouder en Rijnhart Wonen constructief opgesteld. Daarom was het voor ons 

ook een grote teleurstelling toen we onlangs hebben gelezen dat in het ROC-plan het aandeel sociale 

woningbouw verlaagd is van 30 % naar 15 %. Dat betekent 3.600 m2 minder! Omgerekend zijn  het 

tussen de 50 en 70 sociale woningen die verdwijnen ! Proberen de indieners van het amendement 

als compensatie bij de Brittenstein alsnog dit tekort weer aan te vullen ? In onze beleving zijn hier de 

verhoudingen compleet zoek.  

Teleurstellend is het ook om te zien dat er twee politieke partijen in deze zaal zijn, die voor de 

verkiezingen lieten doorschemeren dat hoogbouw niet door hen toegestaan zou worden en nu lijken 

in te willen stemmen met scenario 2. Sterker nog, er is zelfs 1 fractie hier aan tafel die in haar 

verkiezingsprogramma aangaf niet hoger te willen gaan dan 3 lagen met een accent van 4. Het is 

deze fractie die notabene mede indiener is van het amendement dat op tafel ligt. Is hier sprake van 

kiezersbedrog ? 

Tot slot willen wij een beroep doen op uw empatisch vermogen. Stel dat u in een woonwijk woont en 

kunt genieten van uw omgeving waarbij een groot deel van het steen verborgen is achter het vele 

groen. Zou u dan accepteren dat al het groen verdwijnt en vervangen wordt door enkel een grote 

muur van steen en balkons. En dat vanuit de woonkamer de ondergaande zon en de blauwe lucht 

ook niet meer te zien is. Dat wilt u toch ook niet ! 



Daarom doen wij andermaal een beroep op uw als raad om niet in te stemmen met het amendement 

voor een plan van 56 woningen met 5 verdiepingen op het zuidblok. Dit plan stuit op groot verzet bij 

de omwonenden! Wij zien veel liever als compromis het scenario dat door het college wordt 

voorgesteld. In dit scenario blijft het behoud van groen aanwezig en zijn de problemen met het 

parkeren, voldoende waterberging en een juiste FSI oplosbaar. 

Ik dank u voor uw aandacht.  


