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1. Agenda en notulen 
 

   Opening en vaststelling van de agenda 
•   Opening en agenda 
• Verslag van 06-03-2017 (bijlage) 
• Park en Jaagpaden: akkoord gevraagd voor indienen omgevingsvergunningen bouw 
• De Tuinen: akkoord gevraagd voor indienen omgevingsvergunningen bouw 
• Werkomschrijving behandeling plannen in kwaliteitsteam 
• Terreininrichting zoals erfscheidingen ter vergadering - geannuleerd 
 
 Verslag 6 maart 2017 

FA vraagt hoe het met de bruggen is. TZ: we hebben officieel een raadsbesluit dat we 
mogen starten, dus nu kan begonnen worden met  het  doen van de uitvraag. Officieel 
realisatie is 2020. 

 
2. Besluiten van het kwaliteitsteam 
 

Park en Jaagpaden zijn akkoord bevonden voor indiening bouwaanvraag. 
  

3. Adviezen van het kwaliteitsteam 
 

Park en Jaagpaden 
balkonhekjes, zijgevels, zonnepanelen en materialen zijn toegestuurd.  
Huisnr. 302: de gevel wordt getoond. Is nu prima. Het dwarse raam is een beetje raar 
(PG), maar zit gelukkig niet zo in het zicht. Dakraam voorgevel meer vlees gevel naar de 
rand. Iedereen beaamt dat. 
Nr. 501 en 504 de zijgevels. Ramen zijn veranderd en er is een metselwerkrandje. 
Iedereen akkoord. 
Dakpannen algemeen:  MW laat 3 varianten zien die toegepast worden. SV: fijn dat ze 
niet glimmend zijn. Graag in hele plan toepassen.  
MF geeft aan dat de pan afgezaagd kan worden. MW: wij geven aan dat we gaan 
variëren. Er komt ook nog een pan met een zinklook. SV vindt het een goede keuze. 
Zonnepanelen voor de bouwaanvraag zijn per woning ingetekend. MS laat voorbeelden 
zien. FA vraagt hoe de zonnepanelen in het dak zitten. Het is een dakopstand Ufkes zegt 



dat er een dakopstand is met een doorvoer voor het regenwater. FA: er  komen steeds 
meer stortbuien voor. Is zo’n kuip verstandig? Attentiewaarde: extra mondjes maken. 
PG: in de Straat en Steeg panelen aan de voorkant. Daar moeten we of een specifieke 
esthetisch oplossing maken, bijvoorbeeld pv-pannen oid. SV geeft aan dat als een 
dakvlak goed op de zon ligt kun je het plaatsen van de panelen beter voor zijn dan dat 
het straks spontaan door de kopers gebeurt. PG: in de Dorpse straat lukt het niet om  ze 
achterop  op de garage te leggen. Dus moeten we voor iets doen. Ufkes: alles lukt bij de 
Jaagpaden en Park, bij 1 rij lukte het niet. Dus dan aan de achterkant 1 paneel extra 
toevoegen, zodat we niet naar de voorkant hoeven. 
PG: waar het echt aan de voorkant moet, moet voor een specifiek  esthetische oplossing 
gekozen worden of  meer panelen aan de achterkant. MW als mensen uitbreiden heeft 
het gevolgen. TZ: de basis voldoet vaak, maar een latere uitbouw wordt dat niet meer 
uitgebreid voor wat betreft de panelen. PG:  zijn er kopers die nu een paar extra panelen 
willen? Staan wij dat  toe? Dan wel naar verhouding kijken. PG: preventief vragen.  
 
SV vraagt wat er met het tekstje linksonder op de tekening met de voorstellen van de 
pannen wordt bedoeld. MS: het gaat van Hoogeveen naar Ufkes die het verder uit 
detailleert. SV: dus esthetisch controle blijven houden door Hoogeveen nadat de 
aannemer heeft uitgewerkt. Dit wordt beaamd. SV vraagt zich af of er niet 2 
materialenlijstjes zijn: die van Hoogeveen en van Ufkes. AH: die zijn aan elkaar 
aangepast. 
RAL-plaatjes: MS toont het schema van de RAL  kleuren.  AH legt de monsters op tafel. 
Iedereen is enthousiast over de grijs tinten.  
 
FA vat samen waar we het over gehad hebben. Dit onderwerp is hiermee akkoord. MW: 
nu is dit het fiat om de bouwaanvraag in te zetten. TZ: als we nu zeggen akkoord, dan 
komt op het goede moment de stempel erop. Morgen weten we het bureau wat de 
vergunningen behandelt. Voordat de bouwvergunning wordt ingediend is er een 
vooroverleg over het plan.  
 
KT is akkoord met ontwerpen van de woningen in Park en Jaagpaden. 
 
MW: alle architectonische aspecten leveren een set op van Ufkes.  Het KT geeft op  
basis van die set een positief akkoord. Dus of alles bestempelen of nog een advies. FA: 
stramien handhaven: stedenbouwkundig, architectonisch, dan uitbouw profilering 
aanzicht, dan gedetailleerde kleuren en geveldetails. Met een stramien is het advies 
beter te schrijven. MW:  graag een samengevat deel. FA: een format maken met de 
vorige punten. Dan is het verslag/advies geformaliseerd. SV: set tekeningen met datum 
en nummer. Maar nu nog niet over achterkanten, bergingen. FA: Oriëntatie op het 
bouwvlak is ook van belang. TZ: over de volledigheid nu: wat doen we met achterkanten, 
bergingen, erfafscheidingen. FA: format wordt een sturend element nu.  
MW laat zien wat hij bedacht heeft aangaande het proces. 
 
MW:  we missen met betrekking tot het Park en de Jaagpaden nog 1 document. Hij laat 
dit zien. Graag de opzet ter accordering. Bureau VIC heeft opdracht alle beelden, 
materialisering,  erfafscheidingen, vlonders, trappetjes, beschoeiingen uit te werken. Dat 
wij het oké vinden is 1, maar ook goed te communiceren naar de kopers.  Kleurstelling, 
materialisering. Hij laat een voorbeeld zien hoe het gevisualiseerd kan worden. Hetgeen 
van Park en Jaagpaden wordt nagezonden per mail, want komt ongeveer nu binnen. Dit 
wordt onder aansturing van Ufkes gedaan, daarna uitvoering van VIC, zijn een 
onderaannemer van Ufkes. Gevraagd wordt naar 2 jaar nazorg. 
Iedereen is enthousiast dat dit apart aandacht krijgt. Nazenden, dan parallel doorgaan 
met het voorbereiden van het vooroverleg bouwaanvraag. 
 
PG en MW zullen het samen hebben over wie het parkje zal gaan ontwerpen. 



 
 
 
 
MP deelt document “omschrijving werkzaamheden per fase” uit. 
Het proces is onderverdeeld is schetsontwerp, voorontwerp, selecteren bouwteampartner, 
definitief ontwerp en esthetische controle op aanvraag omgevingsvergunning en worden 
na elkaar gedaan. 
 
FA: voor dat het aangeboden wordt, wie controleert dat het compleet is. MW: wij doen dat. 
Graag inderdaad corrigeren voordat  het voorgelegd wordt. MW geeft aan dat dit 
document gedeeld is met de in te schakelen ontwerpende partijen en dat de essentie is 
dat partijen een DO- min moeten delen met het KT en wat daarbij hoort. Ze zijn dus 
helemaal voorbereid op het KT. 
 
FA: Wie selecteert de bouwteam partner? MW: het KNSF, dat zullen we doen aan de 
hand van het VO.   
 
In het memo staat geschreven wat de architect moet doen. Hij presenteert een DO-min 
vervolgens neemt de aannemer het over. Die tekent dan de bouwaanvraag.  
SV: als er gekke dingen zitten tussen DO-min en bouwaanvraag moeten die nog 
getackeld worden in de laatste fase.  
 
MP past de memo nog aan en deze wordt als bijlage bij het verslag gevoegd. PG: het 
moet nog via het KT. Het  fijne is om nog even te kunnen terug te vallen op het 
kwaliteitsteam. MW is het niet eens. Al veel details bij de DO-min. Vergunning ontvanger 
moet checken of het nog klopt. 
 
TZ geeft aan “als er nog significante verschillen zijn moet het nog terug”.  PG noemt het 
een terugkoppeling. PG dan moet het mandaat nog gebruikt worden van het KT om te 
helpen. PG: er moet een bypass loopje zijn als terugkoppeling. Wij willen alleen horen of 
de architect akkoord  was. 
 
Puntje 5e toevoegen: “terug melden aan KT hoe de architect het uitgetekend vindt in de 
bouwaanvraag”. FA: doorkijk: we hebben een goedgekeurd plan, dan toezicht 
bouwaanvraag. Heeft GM voldoende capaciteit om toezicht te houden? Hoe is het 
toezicht op de uitvoering. MW: wat jullie afgestempeld hebben, zo wordt het ook 
verkocht.TZ: er is rekening gehouden met een toezichthouder in het proces. FA: bij het 
infomapje ook al aangeven dat er toezichthouders vanuit opdrachtgever en gemeente 
zullen nakijken. AH: is niet meer van deze tijd. Kopers komen als eerste klagen als het 
iets afwijkt. FA: nee,  de  verantwoording blijft  bij de koper. 
 
SV: principe van toepassen van pv panelen al bij het voorontwerp zetten.  
 
2 aanpassingen memo: 
• Principe voor pv panelen opnemen 
• Een punt 5e  toevoegen 
 
Tuinen 
Van Bot en van der Ham kon er niet bijzijn. 
MW: hier komt ook een boekje met de achterhoven, erfafscheidingen, vlonders en 
dergelijke bij. 
SV: over de zwarte woningen: 36, 37 en 23. Komt er nog een zwarte woning in het 
noordelijke gedeelte van de Tuinen? Daar staan nog wel 3 donkere geeft MS aan, maar 
geen zwarte woningen. Dit is een constatering. 



 
MS: Een deel wordt ingediend voor de bouwaanvraag.  TZ: hoe zit dat hier met de pv 
cellen? MW:  er is een enorme duurzaamheidswens. KNSF heeft reactie gestuurd over 
status plan. Wij bieden een basis aan volgens de norm en  “thuis in bouwen”. 
Per koper is afhankelijk wat ze willen. Een EPC nul wordt aangeboden in de optiesfeer. 
PG:  krijgt het KT dan nog te zien hoe die optie eruit ziet? SV: we hebben nog geen pv 
voorstellen gezien. MS: moeten we nog 1 keer toesturen naar het KT met pv cellen. 
SV mist nog de bemonstering, kleuren en pv cellen. MW:  wij leveren nog een beeld van 
de zonnepanelen, monsters en kleuren. 
 
Conclusie 
FA: bedoeling was akkoord te vragen, kan nu behoudens erfafscheidingen, pv panelen, 
monster> volgende keer hier weer op de agenda. 
 
Rondvraag 
Hoe zit het met de architectenkeuze? MW: afgestemd met architecten: opdrachten en 
financiën zijn we uit. Voorbehoud is het KT. Zijn jullie oké met de namen? Alleen bij 
Abbink & co heeft het KT grote twijfels (negatief advies). SV legt uit waarom, zoals hij 
eerder per mail ook aangaf (PG heeft hierop terug gereageerd). SV: ik wordt graag 
overtuigd van het tegendeel bij Abbink. PG licht nog even toe: het gaat niet om de stijl van 
bouwen maar om de ambitie. In de Krijgsman zit samenhang. Alle 5 de geselecteerde 
architecten zijn contextgevoelig. SV: 4 van de 5 architecten kunnen zich ondergeschikt 
maken aan het gewenste stedenbouwkundig plan. Bij Abbink heb ik het gevoel dat dat 
niet kan. Dat legt een claim op het plan, dat zij niet met het plan op de loop gaat. PG: bij 
haar moeten we er dus extra opletten, maar wij kennen haar van het proces. Ze is heel  
interactief. In de ontwerpen moet het zich bewijzen en vanuit de ervaring. MW: 
belangrijkste vind ik dat dit geen tweede Abcoude wordt. Abbink was de enige die in de 
omgeving wilde kijken. 
FA: er zijn vergaderingen met architecten en opdrachtgevers. PG: er is een startsessie 
met alle architecten om te laten zien dat we als team aan iets werken. Er is ook een kick 
off met het KT. 
MW: we doen een kick off met het KT. Na SO gaan de schets ideeën naar het KT.  
 
Rondvraag 
MS:  hoe staat het met de school. TZ geeft aan dat eerst aankoop schoolkavel speelt, het 
besluit is in april. Architecten selectie: 3 architecten, dan kick off. 
MW: wat zit in de volgende kick off met architecten voor de woningen, hoe staat het met 
het BKP voor de volkstuinen? TZ: dat gaat 12 april ter visie. FA: hoe regel je de datum 
voor een kick off met zoveel mensen? Nu datum plannen; 
vastplakken aan KT: half 11 op 21 april (zie data hieronder). 
 
4. Actiepunten 
HM maakt format waarop het KT planuitwerkingen gegradeerd kan afvinken. 
HM mailt data door van de KT’s en de kick off. 
MW geeft aan of de architecten dan ook kunnen. 
MP past de memo nog aan. 
 
5.  Volgende besprekingen 
 
Allen in het infohuis de Krijgsman.       
• 21 april van 8.30u tot 12.00u, vanaf 10.30u start de kick-off met de architecten 
• 17 mei van 10.00u tot 12.00u 
• 15 juni van 9.30u tot 11.30u 
• 14 juli van 10.00u – 12.00u  (voorbehoud Fons) 
12 mei en 9 juni vervallen hiermee. 


