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1. Agenda en notulen 
 

 Opening en vaststelling van de agenda 
• Opening en agenda 
• Verslag van 21-04-2017 
• De aanpassingen voor De Steeg en De Straat naar de Brug 
• Een en ander voor De Tuinen fase 1 
• Verkaveling oostelijke deel 

 
Notulen overleg 21 april 2017 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
Vraag van FA is om de spullen op tijd  aan te leveren. Dan kunnen de leden nog de spullen 
doornemen. MW geeft aan dat  dit terecht is. Er is nu een planning afgestemd met de 
architecten voor het gehele oostelijke deel. Zo’n 400 woningen die we in plukken gaan doen.  
Er is sprake van een toevoeging aan de agenda van de toelichting op de planning, echter 
deze is nog niet volledig af (en dit is dus uiteindelijk niet gedaan in deze vergadering) 

 
2. Besluiten van het kwaliteitsteam 

- 
 
  

3. Adviezen van het kwaliteitsteam 
 
De straat en de Steeg 
De straat 
blok 2B: deze is aangepast en ziet er sterker uit. SV en FA: neem de uitbreidingsopties mee 
in het pakket. PG: vorige keer is de materialenstaat behandeld, zit er nu er niet bij. OV geeft 
aan dat de materialen niet veranderd zijn, alleen de blokopzet. PG: wanneer krijgen wij de 
details? 
 



PG: zijkant van 2.13: latei had een metalen rand, is nu uit getimmerd. Krijgen we die details 
nog een keer? MW: dat is wel de bedoeling. Arjen Hoogeveen bewaakt dat de details 
hetzelfde blijven.  
MW: dit is een finale product. PG mag eigenlijk niet meer met opmerkingen komen. FA: even 
duidelijk: de zaken moeten 1 keer met elkaar moeten worden afgetikt. We moeten hiervan 
leren. PG moet van tevoren controleren of het hele geval te beoordelen is. Het product moet 
binnen een bepaalde lijn worden ingebracht. Want nu moeten we eigenlijk nog een keer die 
details beoordelen, tenzij PG dat bilateraal doet. PG: dit moeten we eigenlijk gezamenlijk 
doen. OV: ik snap wat jullie zeggen. Graag vooraf goede afspraken maken. Als we nu 
concluderen dat het nu niet beoordeeld kan worden, wordt het juni en dat is te laat. 
AF: het kan nu bilateraal, maar we moeten dit voorkomen. SV: ik wordt er onrustig van als de 
serre en hoekoplossing veranderd zijn, daar let ik nu namelijk niet meer op. FA: Als Dura 
komt met een eindtekening dan graag klein tekstje toevoegen dat we kunnen zien wat 
gewijzigd is. Dan is het gemakkelijker voorbereiden. 
 
OV gaat verder, Blok 2a in de Steeg: boven de schuur de ramen en de suggestie van een 
nepraam. PG: garagedeuren zijn allemaal hetzelfde. Die zouden toch juist anders zijn. Daar 
hadden we een punt van gemaakt dat ze verschillend moeten zijn, niet alleen in kleur. Ook 
materiaal en verschil van expressie. Laten zien in de tekening. Het zijn sectionaal-deuren is 
afgesproken. Er kan een loopdeur in komen.  
 
Blok 2c; PG: paneel is niet mooi, maak daar melkglas. Donkere glazen ruit. MW: nee, dicht 
ding. PG: dak doorvoeren en pijpen aan de voorgevel, die moeten naar achteren. OV: 
voorkant zitten je schachten. MW: is hier niet mogelijk. 
 
Blok 4a: geen opmerkingen van OV behalve erker. MW: details gaan we bekijken. 
Blok 4 b: 2 raampjes bijgeplaatst. PG: garages staan een beetje scheef lijkt het in de gevel. 
Kijk daarnaar. De regenpijp is strak langs het luik en de hoek, haal hem daar iets af. 
PG: heeft AH hier nog naar gekeken? OV lijst meegegeven en verwerkt.   
 
Blok 5a: OV: zonnepanelen eruit gehaald en aan de zijkant een raam ingebracht. PG: 
opletten dat je aan de zijkant die panelen niet ziet. Entree van de parkeerhof ernaast; in de 
situatie tekening kan ik niet zien of de gevels terugkomen die we eerder hebben gezien 
naast de entree van de parkeerkoffer. MS: nee, dit komt bij de gracht. 5.15 moet zijn eigen 
muur meenemen in deze fase.  SV:  muur aan weerszijden van de poort moet in elk geval 1  
muur zijn.  MS: dat is ie ook. Op de tekening zijn ze verschillend wordt geconstateerd. Dit 
wordt herzien. Er zit nu een andere architect op. 
 
Blok 5b: OV: ramen er bij, zorgen voor wat reliëf in de gevel. PG: luiken zitten vast. Detail is  
interessant. FA:  geen dakramen op het blok aan de linkerkant. Graag als optie nu mee 
ontwerpen. 
 
Blok 6c: nepraam erin. Sv: bij 6.14 zit de raampartij  in de weg. 
 
PG: Nog even 6a, 601: heeft blinde gevel. Deze gevel zie je heel goed omdat 6a ver van 
volgende blok ligt. Die gevel is best belangrijk. Deze gevel moet meer hebben. Ramen kijken 
teveel in andermans tuin. Doe hier iets meer mee, meer aandacht. 
 
PG: kunst. MW: nee niet hier dat onderwerp. FA: er zijn projecten waar dit geïntegreerd kan 
worden. Ik kan me voorstellen dat je een keer praat hoe je het karakter kan beklemtonen 
door de toepassing van kunst. Niet het kunstoordeel is aan ons, maar wel de locatie. Als je 
het helemaal niet doet, mis je ook wat.  
MW: private ontwikkeling, daar werken we aan, Het kan niet zo zijn dat een kwaliteitsteam 
kunst oplegt. FA: moet wel een keer aan de orde komen. TZ: een keer moet dit terugkomen 



in de toekomst. Wellicht in de materialisering van de openbare ruimte wordt dit een 
onderwerp. 
 
SV: Situatie achter Blok 2c: herschikken parkeerplaatsen. Dat wordt momenteel uitgezocht. 
Wordt wel beter dan: binnenhof wordt beter en er is  een achtertuin. JH: is aan de koper 
denk ik. PG: straatbeeld is juist  beter met parkeren achter. We gaan voor  wijziging, koper 
mag kiezen. SV: garages 5.19 en 5.18: dak overstekken gaan over de rooilijn. Mag dit? 
 
SV: het boekje met erfpachtafscheidingen ed. Dat komt nog ook via VIC. MW: boekwerk van 
VIC hebben we behandeld van Jaagpaden en park. Die komen hier nog voor definitief, daar 
komt  straat en steeg nog bij. Wel 2 boekjes. 
OV: hoe nu? Dura maakt klaar, dan een check van AH. PG krijgt mandaat ernaar te kijken uit 
naam van het KT. OV moet het format binnen nu en 1,5 week hebben. Van de Straat en de 
Steeg. HM maakt deze. 
 
Tuinen (eerst) 
Fase 1: tekeningen (MS) eigenlijk al goedgekeurd. Kleine aanpassingen. JH licht toe: 
minieme dingen aangepast. 4 Woningen waarvan de kopers gezegd hebben, zo is ie 
akkoord en kan hij voor bouwvergunning ingediend worden. Deze 4 woningen zitten in fase 
1a. SV: we hebben de plannen eerder gehad en opmerkingen gemaakt. Bij 22 en 27 is al 
eerder gezegd dat de bergingen hoog op de benen staan. Staan ze nog steeds. Bij 27 ook 
weer van ander materiaal. JH overlegt met Arjen en de koper. Koper wil hem niet verlagen. 
Wellicht verbreden. Ja, dat blijkt te kunnen. 
 
Materiaalstaat 
SV: de hekken en beschoeiingen komen terug. Wordt een simpel document. Hekken mogen 
bewoners zelf bedenken. We gaan geen hek aanbieden meer vanuit de aannemer. PG: is 
het vergunning plichtig? SV:  erfafscheiding wordt haag. Er is weinig ruimte voor hekken. PG: 
als ze bij ons langskomen voor dingen die ze willen weten van het KT, dan moeten wij wel 
wat criteria hebben waar ze aan moeten voldoen. TZ:  als het vergunning vrij is valt er weinig 
te toetsen. JH vraagt om een richting en dan nemen zij het mee. MW  in het vervolg moet dit 
voordat we een deelplan starten. We moeten het BKP erop naslaan en een aanvullend blad 
maken dat essentieel is. 
JH laat de verschillende soorten en kleuren zien. Houtwerk en dak beplating met de  
nummers eronder van welke woningen. SV: donkere  kleuren in kozijnen en garantie, hoe zit 
dat?  JH zegt daar zijn we mee bezig. Cape Cod heeft een garantie van 15 jaar. 
TZ: komt de glimmende pan ook op de  spitse kapjes? SV: liever daar mat. 
We kiezen voor de matte pan voor de 2 woningen. 
 
Verkaveling oostelijk deel. 
TZ heeft een procedurele opmerking.  Met SV erover gehad: hoe gaan we het VOSP 
beoordelen. Delen zijn nu in de tekening vastgesteld, delen niet. We moeten een inhaalslag 
maken. Met de gemeente in een werkgroep  wordt dit vastgesteld. Dit  is nodig om te zien of 
alle profielen voor het openbare gebied er goed inzitten. Daarnaast om de architecten hun 
ontwerpen goed te kunnen laten inpassen. Dan hier presenteren bij het KT. Het proces is 
nog gaande. MW: reden nu van indienen is vanwege wat schetswijzigingen. Maar eerst 
inderdaad met elkaar tot een VOSP komen. MS: architecten zijn op basis van deze kaart 
bezig.  
SV: er zijn wel wat principiële vragen.  Hij geeft een voorbeeld. Voorheen bij de tuinen 
wisseling van hoge en lage blokken. In het vervolgproces is erover gesproken om blokken 
wat lager in te zetten. Nu nog enkele hoge, vooral aan de rand. Waar zit nou de relatie met 
de Overtuinen?  Is het onderdeel van de tuinen of een soort rits naar de Dijk. Moeten we niet 
de bovenste rand meer zien als dijkwoningen. Alle kappen hetzelfde, beetje sturen dat auto’s 
naast elkaar kunnen ipv achter elkaar. Aangeven aan de architect: ontwerp een woning op 
een zo klein mogelijke voetprint. 



Er komt een afspraak om te praten over VOSP. Voorgenomen planning. 
 
Rondvraag 
Er zijn geen vragen meer, FA sluit de vergadering 
 
4. Actiepunten 
 

• Agenda en stukken zo mogelijk een week van te voren aanleveren (PG/MS) 
• Opmerkingen bij de Straat en de Steeg worden aangepast (actie OV) 
• PG krijgt hierin mandaat voor de laatste check (PG) 
• HM maakt format voor de Straat en de Steeg klaar (HM) 
• Aanvullend blad maken aan het BKP voor oa hagen, beschoeiingen en hekwerken ter 

sturing architecten (allen) 
 

 
5.  Volgende bespreking 
 
Donderdag 15 juni van 9.30u tot 11.30u – infohuis de Krijgsman.       
HM doet een voorstel voor een vrijdag nog in juli.                                                                                                                


