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Op 28 december hebben wij het Voorlopig Ontwerp voor de herontwikkeling van het 
Cultureel Centrum gedeeld met de stakeholders. We hebben het document langsgebracht 
bij 88 adressen van directe omwonenden. We hebben het document tevens langsgebracht 
bij 61 geïnteresseerden, waarvan de adressen bekend zijn, zij zijn ook per email ingelicht. 
Het Voorlopig Ontwerp hebben we op de projectwebsite gepubliceerd met aanvullende 
documenten ter verduidelijking van het ontwerp. De belangenbehartigende organisaties zijn 
tevens op de hoogte gesteld. 
 
De stakeholders hebben tot 15 januari de tijd gekregen om te reageren op het ontwerp. Op 
de website hebben we een reactieformulier gemaakt, hier zijn 26 reacties binnengekomen. 
Dit reactieformulier wij gemaakt om de reacties op een ordelijke manier te kunnen 
verwerken. Naast reacties via het reactieformulier zijn er ook 10 reacties gestuurd via email 
en per post.  
 
In dit verslag maken we eerst een overzicht van de reacties via het reactieformulier, 
vervolgens volgt er een overzicht van de reacties via mail/brieven.  
 
 
Samenvatting  
 
Uit de reacties via het reactieformulier blijkt dat er voornamelijk geïnteresseerden hebben 
gereageerd (80%), de respondenten komen voornamelijk uit Oosthuizen 72%. 
Stedenbouwkundige variant 3 heeft voor de meeste respondenten de voorkeur (48%), dit is 
het plan met 22 bungalowwoningen. De respondenten geven een gevarieerd beeld in hun 
voorkeur voor een woningtype. Echter blijkt dat er een groep respondenten is die specifiek 
behoefte heeft aan appartementen. Het groenplan wordt gewaardeerd door de 
respondenten. Bij de overige vragen worden vooral vragen gesteld over de prijs van de 
woningen en de planning. 
 
Verschillende omwonenden hebben aangegeven dat zij zich zorgen maken met betrekking 
tot privacy door de toevoeging van appartementen. Een deel van de omwonenden wil graag 
dat de parkeerplaatsen in de Zuidwesthoek behouden blijven. Andere omwonenden geven 
aan dat ontsluiting via de bestaande weg tussen de Krommert 19 t/m 26 en 30 t/m 35 niet 
gewenst is. Omwonenden willen dat de loopbrug in de Westhoek behouden blijft. Daarnaast 
geven omwonenden aan dat er voldoende parkeerplaatsen moeten worden gerealiseerd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Het reactieformulier op de website  
Via het reactieformulier hebben 26 mensen op het Voorlopig Ontwerp gereageerd. Het 
reactieformulier bestaat uit de onderstaande vragen, deze zijn dikgedrukt. Het 
reactieformulier vindt u tevens in de bijlage. Onder de vragen vindt u een overzicht van de 
resultaten van de antwoorden van de respondenten.  
 
Wat is uw woonplaats? 
Het grootste deel van de respondenten komt uit Oosthuizen (72%).  
 
Wat is uw relatie met het project? 
Het grootste deel van de reacties is van mensen die geïnteresseerd zijn om op de locatie te 
gaan wonen.  
 
 

 
 
 
 
 
Naar welke stedenbouwkundige variant gaat uw voorkeur uit? 
Bijna de helft van de respondenten geeft aan dat variant 
3 hun voorkeur heeft, dit plan bestaat uit 22 
bungalowwoningen. Een derde van de respondenten 
geeft aan dat hun voorkeur uitgaat naar variant 1, dit 
plan bestaat 8 appartementen en 14 bungalows. Een 
kleine groep kiest voor variant 2 en slechts 1 persoon 
geeft aan geen voorkeur te hebben. 
 
 
Waarom heeft die stedenbouwkundige variant uw 
voorkeur? 
Ter motivatie voor de voorkeur voor variant 1 gebruiken 
respondenten de volgende argumenten:  

• In variant 1 zijn meer appartementen en meer 
vrijstaande woningen (7) gesitueerd. 

• Aanwezigheid van appartementen 
• Omdat ik graag in aanmerking kom voor een 

appartement 



 

 

• Bij uw verslag over mening van geïnteresseerden op uw schetsontwerp wordt o.a 
aangegeven dat er behoefte bestaat aan grote appartementen. Ik denk dat hier (ondanks dat 
het niet mijn keuze is), gehoor aan moet worden gegeven. Variant 1 geeft naar mijn idee “als 
totale wijk” het ruimste beeld. 

• Meer parkeerplaatsen 
• Omdat er meer appartementen plannen in zitten dan in plan 2 
• Ziet er goed uit, mooie opzet, misschien zouden er nog meer appartementen moeten komen. 

 
Ter motivatie voor de voorkeur voor variant 2 gebruiken respondenten de volgende 
argumenten:  

• Wij zoeken een huis, is appartement op begane grond omdat mijn man een spierziekte heeft 
en slecht ter been is en erger wordt met de toekomst. De geschakelde woningen en 
vrijstaande gaan onze voorkeur naar uit. 

• Omdat mijn interesse vooral uitgaat naar een geschakelde woning. De schakelwoning op het 
westen zouden standaard een privacy-scheiding moeten krijgen met de aangrenzende tuinen 
van de bestaande woningen. De vrijstaande woning zijn voor ons in de nabij toekomst 
mogelijk te onpraktisch als senior. De appartementen vind ik heel mooi en afhankelijk van de 
ligging ook aantrekkelijk, echter in variant 3 te privacygevoelig ivm de in- en uitkijk van de 
aanmerkende bestaande woningen. 

• Hier staan de appartementen wat vrijer 
• Ik heb vrij uitzicht en dat hou ik graag zo 

 
Ter motivatie voor de voorkeur voor variant 3 gebruiken respondenten de volgende 
argumenten:  

• De meeste variatie, denk ik. Vraag naar hoogbouw (lees appartement) zal niet zo groot zijn op 
een dorp. 

• Ik ben niet geïnteresseerd in een appartement, jammer van het plan er worden al genoeg 
appartementen gebouwd, ben ook bang voor privacy en inval van de zon. 

• Wij zijn de doelgroep senioren en hebben interesse in de seniorenwoning, zonder verdieping 
er op 

• Omdat hier geen appartementen zijn. 
• Dan wordt er niet te veel de lucht ingebouwd. Dan is voor de omwonende ook wel fijn. 
• Omdat er meer vrijstaande woningen zijn waar mijn belangstelling naar uit gaat 
• Mijn voorkeur gaat uit naar een plan zonder appartementen, het is jammer van het dorpse 

karakter. Laagbouw met veel groen is een mooie aanvulling op deze plek. 
• Omdat alles laagbouw is, meer passend in de wijk en er evt. ook mogelijkheden zijn voor 

starters, gezien de rijtjeswoningen. 
• Meer interesse in een woning als een appartement 

 
Ter motivatie voor de keuze ‘geen voorkeur’ gebruiken respondenten volgende argumenten:  

• Er is ooit met een vergadering in Edam sprake geweest dat hier plus/minus 22 appartementen 
zouden komen voor senioren, dit komt in deze planning helemaal niet voor, zoals het nu is 
komen er alleen maar meer rijtjeshuizen en vrijstaande woningen bij die dus buitenstaanders 
aantrekken en wij komen allemaal uit rijtjeswoningen, en willen naar appartementen, dus dit 
mag wat mij en andere gegadigden afgeserveerd worden. 

 
 
Wat vindt u van het groenplan?  
De respondenten zijn positief over het groenplan. Hieronder zijn een aantal reacties:  

• Ziet er goed uit  
• Geweldig 
• Het groenplan is mooi maar voor senioren wel bewerkelijk 
• Ziet er leuk gevarieerd uit. 
• Ik vind de uitleg positief overkomen om een zo groen (gevarieerd) mogelijke woonomgeving te 

maken, inclusief “groene” bestrating. Hopelijk drukt dit niet te zwaar op de uiteindelijke 
huizenprijzen. 



 

 

• Wij houden van groene omgeving wat we nu ook hebben, en Oosthuizen vinden we heerlijk 
dorp. 

• Het groenplan draagt zonder meer mijn goedkeuring. Het zou prettig zijn om een gelijke 
afscheiding te zetten tussen de geschakelde woningen en de bestaande aanprekende 
woningen. Allerlei afzonderlijke afscheidingen van oa hout, struiken, stenen kunnen het plan 
minder afgewerkt doen ogen. 

• Supergezellige goed over nagedacht 
• Groen is belangrijk in het nieuwe plan 

 
 
Heeft u interesse in een woning? Zo ja, naar welke 
woning gaat uw voorkeur uit?  
Twee respondenten geven aan geen interesse te hebben in 
de woningen. De rest van de voorkeuren van de 
respondenten geeft een gemêleerd beeld. Dit geeft aan dat 
er vraag is naar alle woningtypen.  
 
Heeft u nog andere vragen of opmerkingen?  
Hieronder een overzicht van de overige vragen, er zijn 
vooral vragen over de prijzen en de planning:  

• Wanneer denkt men te gaan bouwen en wanneer zou er 
meer bekend zijn over huur of koop en prijs? 

• Is het alleen voor senioren? Zou graag zien dat er ook er 
wat meerdere leeftijden kunnen reageren. Ik ben zelf uit 
1981 en vind de woningen ook erg mooi. 

• Het zou fijn zijn als we ongeveer weten wat de prijs van deze woningen worden en hopen dat 
het wat sneller gaat als gezegd succes met dit project gewenst  

• Mocht ik niet helder zijn in mijn uitleg, dan kunt u contact opnemen. We zijn nogmaals blij met 
de manier waarop wij als omwonenden worden betrokken bij uw plannen. 

• Onze voorkeur gaat uit naar een appartement. Indien dit niet mogelijk dan kiezen wij voor een 
vrijstaande woning met opbouw. 

• Betreft het ook betaalbare huurwoningen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Reacties per brief/mail 
 
Per mail en brief zijn er 10 reacties op het Voorlopig Ontwerp binnengekomen. Deze 
reacties zijn gestuurd door omwonenden, geïnteresseerden en belangenbehartigende 
organisaties. Hieronder geven wij een overzicht van hun reacties geven naar type 
stakeholder:  
 
Omwonenden  

- Een respondent geeft aan met geen van de varianten in te kunnen stemmen, 
hiervoor worden de volgende redenen genoemd:  

o De varianten voldoen volgens respondent niet of onvoldoende aan de kaders 
voor: ontsluiting, privacy en veiligheid.  

o Parkeerplaatsen in de westhoek van het plangebied verdwijnen in variant 1 
en 3.  

o Respondent stelt twee stedenbouwkundige varianten voor waarbij volgens 
hen: “bouwen op onze lip” wordt voorkomen.  

- Een respondent vindt dat er te weinig met reacties op het schetsontwerp is gedaan.  
- Een respondent geeft aan dat het verwijderen van de loopbrug aan de Noordoost 

kant van het gebied voor problemen met de ontsluiting naar de bus en het centrum 
zorgt en dat de bereikbaarheid voor hulpdiensten in geding komt.  

- Een respondent maakt zich zorgen of er genoeg parkeerplaatsen worden 
gerealiseerd.  

- Twee respondenten vinden het groenplan goed, maar vragen zich wel af hoe veel 
groen er nou openbaar wordt.   

- Een respondent vindt de woningen te krap. 
- Een respondent geeft aan dat ontsluiting via de straat de Krommert 19 t/m 26 en 30 

t/m 35 niet gewenst is. 
- Een respondent geeft aan dat dat stedenbouwkundige variant 1 voor te veel 

negatieve invloed op privacy van de bestaande woningen zorgt.  
- Een respondent stelt dat bouwen op de bestaande bouwvlakken en het handhaven 

van de bestaande bouwhoogtes een goede oplossing is.  
 
Geïnteresseerden 

- Een respondent geeft aan dat er genoeg rijwoningen zijn in de bestaande wijk en 
voorkeur heeft voor stedenbouwkundige variant 2.  

- Een respondent geeft aan voorkeur voor variant 3 te hebben en waardeert het 
groenplan. Ze vraagt zich af wat de prijzen worden.  

- Een respondent benoemt een bezwaar dat er nog meer bouwverkeer over de 
Seevancksweg zou gaan voor de ontsluiting van de bouw.  

- Een respondent geeft aan voorkeur voor variant 1 te hebben. 
- Een respondent stelt dat er alleen maar appartementen moeten komen.  

 
Belanghebbende organisaties   

- De dorpsraad geeft aan een voorkeur voor variant 2 te hebben, omdat deze de minst 
ingrijpende gevolgen voor de buurt heeft.  

- De dorpsraad geeft aan dat het verwijderen van de loopbrug naar de Wijzend ‘niet 
aanvaardbaar’ is.  

- De dorpsraad is ingelicht over alternatieve plannen van een omwonende en geeft 
aan dat in dat geval de loopbrug en het voetpad kunnen blijven bestaan. 

- De dorpsraad geeft aan dat parkeerplaatsen behouden moeten blijven voor gebruik 
van huidige bewoners.  

- De dorpsraad geeft aan het plan de uitstraling van een recreatiepark heeft. Zij vindt 
dat de gevels van rode baksteen moet worden gemaakt.  


