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1. Agenda en notulen 
 

 Opening en vaststelling van de agenda 
1             Opening en vaststelling van de agenda 
2             Notulen overleg d.d. 17/5/2017 (bijgevoegd) 
3             De tuinen fase 1: verzoek om goedkeuring DO tbv indienen omgevingsvergunning 
    (zie bijlage, er komt nog een aanvulling met enkele woningen) 
4             De tuinen fase 2: delen van verschillende architecten: verzoek om goedkeuring 
    SO/VO tbv verdere uitwerking (worden nagestuurd) 
5             Rondvraag en sluiting en vakantieplanning 
 
Later werd door OV aangegeven dat de architecten van deelfase 1 komen, planning: 
 
9:30-10:00 uur De Tuinen 
10:00-10:10 stenen straat en steeg 
10:10-10:15 even blok 1 op scherm om te laten zien dat dat de volgende keer komt 
10:15- 11:15 architecten gracht en ten oosten ervan 
11:15-11:30 Boerenhof 
 
Notulen overleg 17 mei 2017 
Het verslag wordt volgende keer behandeld. 
 
FA: Na de vergadering graag over de proceskracht van het KT nadere informatie geven. 
Aangezien stukken wederom laat verzonden werden en omdat het vervelend is dat de 
architecten niet de volledige aandacht krijgen die ze verdienen door de  krappe en later 
uitgebreide agenda. 
 

 
2. Besluiten van het kwaliteitsteam 
 
De tuinen fase 1 worden goedgekeurd. 
 



 
3. Adviezen van het kwaliteitsteam 
 
Tuinen 
JH voert  het woord. We behandelen de woningen per nummer. 
Nummer 16:  onverkocht, is  basiswoning. 
Is al beoordeeld door KT. 
Nummer 19, zelfde als 16. 
SV:  hadden we altijd al parkeren in het zijstraatje bij dit nummer? Is het niet handiger de  
parkeerplekken vanaf de hoofdroute te maken. Je kijkt nu vanuit  de woonkamer op je auto’s. 
Hij raadt aan er nog eens naar te kijken. Het is ongelukkig. AH geeft aan dat dat dit geen 
probleem hoeft te zijn. SV: mochten mensen de deur aan de andere kant willen zou ik dat 
honoreren. AH: de haag en inpassing is zo wel netjes. 
Veranderingen komen altijd terug in het KT is afgesproken. FA: als basiswoning oke  is voor 
de vergunning. Mocht een koper anders willen, komen de woningen hier  terug en dan pas 
komt er een wijziging op de vergunning. Het KT moet niet belemmerend werken voor de 
koper. 
Nummer 21: basiswoning, enkele dingen zijn veranderd: linkergevel heeft een kaderpartij.  
Daar is een badkamer gekomen, voorgevel is stucwerk en klein raampje, 1 kozijn in het 
midden ipv 3 kleine kozijnen. KT vindt het goed. 
Nummer 22: berging aan de zijkant is breder geworden. KT vindt dat goed. 
Nummer 24: berging en woning meer samengetrokken, prima 
Nummer 26: erker is verlengd met 2 m, er is een 3-delige schuifpui in de gevel gekomen. 
Keukenkozijn is aangepast. SV: stond de losse veranda er al? Nee. Een beetje jammer: is nu 
een doosje op pootje ipv mooi samengevoegd met de woning. En rondom het huis zijn er 
meerder detailleringen van de dakrand, meerdere diktes. Waarschijnlijk is dit een 
tekenfoutje. JH  geeft  aan dat ze gelijk moeten zijn. Balk doorzetten naar de uitbouw: wordt  
aangepast. AH vindt het nog lastig dat de dakkapellen niet stroken met beneden. De 
dakkapel zit in 2 kamers. Graag dit huis terug laten komen. 
PG: voor het verslag: dit soort dingen moeten vooraf gebeuren. De woning is al  verkocht.!! 
Nummer 27:  berging is verlaagd akkoord 
Nummer 28:  niet veel  veranderd. SV: de losse berging is niet aanwezig. Moet  weer 
terugkomen. Aanpassen. 
Nummer 29: berging verlengd,  was al  akkoord. 
Nummer 30: geen opmerkingen. 
Nummer 31: wel verkocht. 
Zou de maat niet ietsjes krapper moeten zijn zodat mensen hier de auto niet neer gaan 
zetten? Woning ietsjes opschuiven naar de oost/west straat. 
Nummer 36:  goed 
Nummer 37: evenals 36: hoe ga ja van het kavel naar het water toe. Wordt nu vanuit  de 
stedenbouw  ontworpen. KNSF komt met een inrichtingsvoorstel. Is onverkocht. Pergola 
boven de voordeur dichtzetten kan gevraagd  worden. 
Nummer 39: SV: gaat de dakrand goed? Detaillering in overeenstemming brengen als 
nummer 26. JH: nogal een verschil van maat dakrand. Houden zo. Verfijning toevoegen 
Nummer 48: SV: ontwerp iets mee: huisje/theehuisje zeker nu die nog niet verkocht is.  PG: 
waarom maken wij die oever niet anders? Nieuw voorstel oever. 
Nummer  49: onverkocht, basis, in principe akkoord 
Nummer 50:  onverkocht, basis, in principe akkoord 
 
Materialen Tuinen (boekje en monsters) 
MO laat ze zien. Pannen, keimwerk,  Het KT is  het eens en enthousiast. 
Het keimwerk is gedaan met een vormbak baksteen, geen handvorm. 
 
 
 



Materialen voor steeg en straat. 
AH toont ze. Grijze steen als alternatief genomen. De Krijgsman sfeer. En daarmee het  
industriële, gewone, niet opvallende willen maken. JH en OV tonen de pannen en het 
metselwerk en hout. Saai en goed. Stoer en mooi noemt hij het. Het  KT kan  zich hierin 
vinden. Conform voorstel. 
 
Architecten 
FA heeft aangegeven hier een samenvatting voor te schrijven. 
 
HZ verlaat de vergadering. 
 
Boerenhoeve 
Hierop wordt door…een toelichting gegeven. 
 
Rondvraag 
Er zijn geen vragen meer, FA sluit de vergadering. 
 
4. Actiepunten 
Stukken voortaan een week van te voren. Laat aangeleverde stukken kunnen we in principe 
niet meer behandelen. Ook moet de agenda helder zijn en niet veranderen. 
Nummer 26 aanpassen en terugkomen naar KT. 
Nummer 28 aanpassen, berging erbij. 
Nummer 37: KNSF komt nog met een inrichtingsvoorstel. 
Nummer 39 verfijning dakrand komt terug. 
Nummer 48: er komt een nieuw oevervoorstel 
 

 
5.  Volgende bespreking 
 
20 juli van 10.00u tot 12.00u – infohuis de Krijgsman.       
 
Planning: 
Appartementenblok 1 
Dijkvilla’s 
PG is hier niet bij. 
 
Vakantieplanning: 
 
Fons   30 juli t/m 8 aug,  14 t/m 18 aug 
Stef   4 t/m 22 september 
Pepijn   6 juli t/m 29 juli 
Hilde   27 juli t/m 23 augustus 
Marcus  22 juli t/m 6 aug 
Twan   24 juli t/m 11 augustus 
Marjolein         -                  
Olaf   27 juli t/m 20 aug   
 
Nabeschouwing:            
In de nabeschouwing van de 6 presentaties vroegen de volgende thema’s nadere aandacht: 

• Let op de gebruikte referenties: in hoeverre zijn die contextueel passend 

• Differentiatie wordt door detaillering in beeld gebracht: blijf de samenhang tussen de 
verspreide bouwblokken bewaken 



• Kleur- en materiaalgebruik zijn beeldbepalend  

• De plint vraagt in zijn continuïteit de nodige aandacht 

• De erfafscheiding is voor de ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte 
 beeldbepalend, let op de rooilijnen in de plankaart 

• Er zijn bijzondere hoekoplossingen: zijn die tot DO haalbaar 

• In het plan is wonen met werken-aan-huis overal toegestaan waardoor bijzondere 
 typologieën mogelijk zijn. Die mogelijkheid zo goed mogelijk benutten. 

Belangrijk is om de ambitie van de presentaties ook in de uitwerking op het gewenste niveau 
te realiseren! 

Vraag is  kunnen we deze ambities wel (markt)technisch waarmaken?? 

Het is bij de behandeling van het VO en DO van belang om bij afwijkingen t.o.v. van de 
presentaties de juiste vragen te stellen.                                                 


