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Inleiding
In het Rembrandtpark is onrust ontstaan over de ontwikkelingsplannen aan de Jan ter Gouwweg als gevolg van de Koop- en
realisatieovereenkomst die het college wil aangaan. Dit voorgenomen besluit van het college wordt voorgelegd aan de
gemeenteraad en op 27 mei beeldvormend besproken op de politieke avond.
Sinds 2005 rust een woonbestemming op dit terrein nadat in de voormalige gemeente Naarden het bestemmingsplan was
goedgekeurd.
Vraag 1
Zijn er in het verleden afspraken gemaakt met de wijk over de tijdelijkheid van de speelvoorzieningen en de komst van
woningen?
Antwoord
Ja, deze zijn gemaakt. De woonbestemming is reeds in 2005 in een bestemmingsplan vastgelegd. In 2006 is met
omwonenden de tijdelijkheid van het speelterrein met speeltoestellen uitgebreid besproken en zijn er brieven naar de
bewoners hierover verstuurd. In het vastgestelde groen actieplan, 2006, van de gemeente Naarden is het volgende citaat over
deze locatie opgenomen: Dit is echter een tijdelijk speelveld. De grond heeft een woonbestemming en kan in de toekomst
gebruikt gaan worden voor woningen. Het speelterrein zal dan verwijderd worden.
Vraag 2
Kan het college aangeven wanneer en op welke wijze recenter over de ontwikkelingen rond dit project is gecommuniceerd
naar de inwoners van de buurt, gelet op nieuwe bewoners in de buurt?
Antwoord
Vorig jaar is er een verzoek tot het opknappen van het speelveld binnen gekomen. Ter plekke is met deze indieners gesproken
en met hen is de tijdelijkheid van het speelterrein besproken. Er is met hen gesproken over mogelijk aanstaande
ontwikkelingen. N.a.v. dit gesprek is medegedeeld dat er voor gezorgd wordt dat de speelplek onderhouden blijft, maar er
niet geïnvesteerd wordt, vanwege genoemde redenen.
Vraag 3
De speelplaats is al jaren in gebruik en omwonenden zijn aan de speelplaats gewend geraakt. Blijft er bij de bouwplannen
ruimte voor speelgelegenheid op deze plek of in de nabijheid?
Antwoord
Ja, in het nieuwe plan komen speelgelegenheden terug voor kinderen van diverse leeftijdsgroepen.
Vraag 4
Zijn er afspraken gemaakt met de beoogde ontwikkelaar over de wijze waarop omwonenden betrokken worden bij de
ontwikkeling van het project? Zo ja, op welke wijze worden omwonenden en belanghebbenden betrokken?
Antwoord
Er wordt binnenkort een participatietraject door de ontwikkelde partij opgestart, waarbij samen met omwonenden op een
interactieve wijze samen de invulling van het groen en spelen in de openbare ruimte ter hand wordt genomen. Het plan
hiervoor staat in de startblokken. Voor de begeleiding hiervan is een deskundige partij aangetrokken.
Vraag 5
Zijn er afspraken gemaakt met de beoogde ontwikkelaar over de communicatie naar de buurt?
Antwoord
Ja, dit is in de koop- en realisatie overeenkomst vastgelegd.

