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1. Agenda en notulen 
 

 Opening en vaststelling van de agenda 
 Het logboek van Marcus wordt toegevoegd aan de agenda. 

 
Notulen overleg 29-11, opmerkingen: 
SV: is er al een definitieve vorm van de Steeg? MW: ja, staat ook in het Logboek en is 27 
oktober in het kwaliteitsteam behandeld. PG heeft op basis van -de straat- een andere 
denkrichting geïntroduceerd. Daar is ook voor de Steeg aan doorgewerkt. Dit stond 29 
november weer op agenda kwaliteitsteam en in bila’s. Nu dus een tussenstap. 
SV geeft aan dat hij niet de woningen bedoelt maar de definitieve vorm van de openbare 
ruimte. MW is het eens, deze is er nog niet. Er zijn wel bilaterale gesprekken over. PG vraagt 
of Dura daarin zit. Ja, zegt MW. Roelofs maakt een bestek waarmee een aanbesteding wordt 
gedaan. 
 
Actie: tekening van de openbare ruimte maken waar we het allemaal over eens zijn. 
Volgende keer (10-02) het principeontwerp van het profiel van de Steeg en (wellicht ook 
Straat) op de agenda. 
 
Verslag wordt goedgekeurd. 

 
2. Besluiten van het kwaliteitsteam 

- 
  

3. Adviezen van het kwaliteitsteam 
 

3.1. Park en Jaagpaden 
 
MW licht toe dat de technische uitwerking is toegestuurd. Toegevoegd zijn de achtergevels 
en zijgevels. Er komt nog een totaalblok van de achtergevel. Verder worden binnenhoven 
uitgetekend en willen we bepalen hoe we de erfgrenzen gaan behandelen (tekening van 
Ufkes Apeldoorn). 
PG en MS lichten de tekening toe met hekwerken en bergingen. 
 



Iedereen was enthousiast in Leidsche Rijn bij de achterhoven. Dit verder uitwerken geeft een 
duidelijker beeld. 
 
Het Kwaliteitsteam merkt op: 
• FA: is het wel handig hekwerk voor de schuur te zetten? Je kan houtwerk dan niet 

schilderen of onderhouden. SV: een groene waas voor de hele gevel langs is de 
bedoeling, daarom waarschijnlijk voor de schuren langs. Huiswerk voor Ufkes is: van alle 
hoven inclusief speelplekken een goed plan maken met alles erop en eraan. MS: dit is 
idd een principe. SV: een totaalbeeld geeft geparkeerde auto’s, schuurgevels en gaas 
met klimop naast elkaar. FA: en 1 grote schutting? PG: wordt wel arm dan. PG: en met 
een raampje in de schuur? MW: slaat wel weer door om kosten toe te voegen aan deze 
publiek -private ruimte. 

Hieraan gekoppeld: de mailwisseling tussen SV en Tijmen Hamerslag over de berging. SV 
laat een A-4tje zien met een voorbeeld van Zaanstad (zie bijlage bij dit verslag). Hier zijn 
kapjes van bergingen doorgetrokken en daarop zonnepanelen aangebracht. MW: leveren de 
panelen in Zaanstad genoeg stroom voor de woning? Ja is het antwoord. Iedereen vindt dit 
een goed idee. Dit wordt onderzocht. 
 
Actie: plan maken van de binnenhoven met alles erop en eraan. Berging kapjes met 
zonnepanelen als bij Zaanstad nader onderzoeken (evenals op de woning). 
 
3.1.1. Monsters en gebruik zink 
MW: Aannemer is bezig wanden in te richten. Nu onderwerp noemen en behandelen. We 
wilden zink en uitlogende materialen toepassen. Gemeente GM accepteert dit niet volgens 
MS. Graag in kwaliteitsteam een gesprek hierover. Meindert Heemstra van de gemeente 
stelt dat Waternet dit niet prefereert. MS geeft aan dat het geen eis is. SV: gecoat zink wordt 
overal toegepast. SV: idee goed uit te zoeken wat de alternatieven zijn. 
KNSF/architect zoeken dit uit. 10 feb uitslag. 

 
Actie: uitzoeken wat de alternatieven zijn voor zink vanwege uitlogenen materiaal. 
 
3.1.2. Verkooptekeningen 
SV vraagt het anders aan te leveren: niet de woningen per stuk maar in 1 document.  
Lijst met algemene opmerkingen van SV wordt bij het verslag gevoegd. Ze gaan over Park 
en Jaagpaden en Straat en Steeg. 
• Wat betreft pv-cellen: MW geeft aan dat pv-cellen meegenomen worden in de 

bouwaanvraag. PG: graag wel principe over de aansluitingen. SV: de ontwikkelingen 
gaan heel hard. Laten we bijvoorbeeld bij rode daken rode pv cellen kiezen en bij grijze 
daken grijze pv cellen. En plak de rand helemaal vol in een rand en geen gekke 
mozaïekjes op het dak. JW geeft aan dat nu op het ontwerp staat hoeveel cellen per 
woning nodig zijn (vereist zijn) en dat dat nu over het hele bolk bekeken moet worden. 

• Wat betreft opbouw tekening: iedereen beaamt dat er overzicht moet zijn in de 
tekeningen op blokniveau, het totaaloverzicht. 

• Iedereen is het over dak doorvoeren eens: zoveel mogelijk naar achterzijde en in de 
voorzijde daar waar ze het beste kunnen zitten. 

• Beeld zijgevel en serres. MW: opmerking over  zijgevels snap ik, maar over de serres 
niet. Die zijn toch  juist vrij divers? PG: vraagt of iemand weet hoe de zijgevels tot stand 
zijn gekomen? Hij vindt de zijgevels ook niet goed. Voor de vorm der dingen wil PG dat 
een ontwerper hier altijd naar kijkt. PG: goed dat dit naar voren komt. Ook 10 feb hier. 

 
MW: plattegronden straat en steeg zijn wel uitgedacht. Technisch verwerking van de Straat 
en de Steeg lopen achter. 
 



MW wil nog een aangepaste tekening zien: woning 302. Deze komt over 2 weken, want de 
gevel was niet uitgewerkt. MS laat deze zien. SV vindt ze vrij braaf. Kunnen de ramen niet 
groter. PG ziet ook wat teveel verschillen in raammaten.  
SV is benieuwd waar de terrassen van gemaakt worden. MS: Dit komt in  het volgende Q-
team. Ufkes is er nu mee bezig.  
 
Actie: HM stuurt lijst met opmerkingen van SV alvast naar JW, zodat JW deze kan 
meenemen in de uitwerking. Pv-cellen worden in blokvorm bekeken. Graag de tekeningen op 
blokniveau laten zien. Dak doorvoeren netjes verwerken en een blik op de zijgevels en 
serres. 

 
3.2. Kavelverkoop aan particulieren (memo Stef bijgevoegd). 
 
SV licht toe. Hoe gaan we dit doen met de toetsing aan het kwaliteitsteam? Hij heeft een 
voorstel gedaan in de vorm van een memo. Hierin staat alles over hetgeen te organiseren is 
rondom de kavelverkoop. FA: een format voor de particulier is ook van belang. Die kan 
besproken worden in het kwaliteitsteam. Verder, als niet uit besprekingen wordt gekomen, 
kan dat probleem vervolgens naar het kwaliteitsteam. PG: sowieso moet de eindsituatie naar 
het kwaliteitsteam. Iedereen beaamt dat, ook als hamerslag-geval. SV: je hebt ook altijd nog 
kavelbouwers zonder architect. 
FA vraagt wat precies de volgorde is en het hoe en wat dan. Er is een documentatiemap, 
een relatie bebouwd/ onbebouwd, samengevat in het BKP en BP en er is iemand als 
aanspreekpunt. De volgorde is eerst een lokettenpersoon, dan Pepijn en vervolgens het 
kwaliteitsteam. FA: Het is belangrijk gedegen en goed naar buiten over te komen. Het gaat 
om begeleiden en helpen. 
MW rond de verkoop documentatiemap af en legt hem 10 feb voor.  
SV vraagt hoe MW het in huis gaat organiseren. MW geeft aan dat Patricia aangenomen is 
als host in relatie tot het bewaken, de makelaar en de mensen. La 4sale heeft ook zo’n 
persoon geeft PG aan. PG: het is belangrijk wensen te managen. 
FA beveelt aan een stappenplan voor de eigenaar bij de concept documentatie toe te 
voegen evenals garanties voor die stappen; het geef een soort dwingende richting. PG laat 
weten dat hij iemand moet hebben die technisch meekijkt. Hij kijkt alleen als planoloog mee. 

 
3.3. Kavelverkoop aan particulieren irt een nog niet goedgekeurd DO 
 
FA: een VO en DO verschilt. Als dit voor de koper in relatie tot de aankoop een belemmering 
wordt, zijn we niet op de goede weg. 
Als het te maken heeft met tekeningen van DURA, is van belang dat de gemeente niet 
afzonderlijk met Dura onderhandelt en de KNSF ook niet alleen met Dura. 
HM laat weten dat het onderwerp volgens haar simpelweg gaat over de goede volgorde der 
tekeningen in het kwaliteitsteam. 
MW: het gaat over de definitie in welke staat het plan nu is. Stukken worden behandeld voor 
een doel: het in verkoop brengen. Het kwaliteitsteam heeft een plan behandeld zijnde VO+ , 
hiermee kunnen we in de verkoop gaan. 
 
In de toekomst gaan we uit van de stappen zoals deze zouden moeten zijn SO / VO / VO+ / 
DO en dan verkooptekeningen. 
MW: met het vorige VO+ heb ik duidelijk gemaakt dat het diende voor de Groninger Acte. 
 
3.4. De uitvoeringsovereenkomst  
Deze wordt volgende keer behandeld. 
 
3.5. Logboek 
MW licht het logboek toe en neemt het door.  
Stuk grond voor brede school 



Zijn de 3 architecten gedeeld met het kwaliteitsteam? Er zijn 3 namen zijn genoemd. PG 
vraagt of al deze benaderd zijn en waarmee dan. HM vraagt dit na en koppelt terug. Volgens 
MW is er nog geen uitvraag gedaan. PG gaat daar ook van uit. 
 
3.6. Wvttk 
• Jaarverslag: binnen nu en 6 maart moet er een document komen dat naar de raad  van 

de gemeente kan. Actie FA, 
Alle verslagen hiervoor nog een keer naar FA sturen. Actie HM, 
MS vult aan met beging 2016 en verslag excursie. Actie MS, 
10 Februari willen we hiervoor een foto maken met het kwaliteitsteam. 

 
4. Actiepunten 
 
• Tekening van de openbare ruimte maken waar we het allemaal over eens zijn. Volgende 

keer (10-02) het principeontwerp van het profiel van de Steeg en (wellicht ook Straat) op 
de agenda. Plan maken van de binnenhoven met alles erop en eraan. Berging kapjes 
met zonnepanelen als bij Zaanstad nader onderzoeken (evenals op de woning). 

• Totaaltekeningen maken waarop we de totaalopzet van de blokken en blokken naast 
elkaar kunnen zien. 

• Uitzoeken wat de alternatieven zijn voor zink vanwege uitlogen materiaal. 
• HM koppelt het kwaliteitsteam terug over  de stand van zaken architectenuitvraag school 
• Acties tbv het jaarverslag (zie bij wvttk) 

 
5.  Volgende bespreking 
 
10 Februari van 9.30u tot 11.30u – infohuis de Krijgsman.       
Daarna 6 maart van 14.30u tot 17.00u 
 


