
Geachte Raadsleden,  

Ter voorbereiding van de Raadstafel over Vries Zuid  dinsdag 10 maart a.s.,  hebben wij 

alvast, de voor ons, belangrijkste punten op papier gezet. Onze punten gaan zowel over het 

doorlopen participatieproces, het resultaat en om ideeën over het vervolg.   

Het participatieproces is voor ons teleurstellend verlopen. We hadden er een compleet andere 

voorstelling van. Wat begon voor ons als een unieke samenwerking waarin mogelijk 

geïnteresseerden en omwonenden gezamenlijk een mooi plan hadden uitgewerkt, dat als 

springplank was bedoeld voor het participatieproces. Graag brengen wij u dit plan en de 

positieve reactie daarop onder uw aandacht (zie bijlage). Helaas is er, na meerdere keren dit 

aangegeven te hebben, niks gedaan met ons idee en onze goede bedoelingen. Het lijkt wel of 

de gemeente ons niet wil horen en alleen maar oog had voor een klein clubje onbekende 

mensen dat tijdens de eerste sessie wilde ideeën, zoals “Tiny houses”en Knarrenhoffen riep.   

Daarop aansluitend was de opkomst tijdens de sessies zeer verschillend: omwonenden, 

gemeenteraadsleden, belangstellenden, gepensioneerden ( bouwkundigen ? ), starters niet zo 

veel als gehoopt, maar vaak een wisselende groep, van een vaste kern was niet echt sprake. 

Vraag is of je hierdoor participatie bereikt. Eigenlijk zouden de mensen die het echt aangaan 

de meeste invloed moeten hebben. Nu hebben heel veel mensen het idee,  voor mij niet weer, 

zonde van de tijd, bereik toch niets. Dit is naar ons idee erg jammer, omdat het vertrouwen in 

de gemeente weg is.   

Verder hebben we, zowel in gespreken met de wethouder, LAOS en de projectleider als 

tijdens de vier sessies van het participatieproces, geprobeerd om ons productief op te stellen. 

Dit werd voor ons steeds moeilijker omdat we het niet over sommige zaken mochten hebben. 

Zo mocht er niet gepraat worden over een rotonde, terwijl deze al jaren in de verschillende 

plannen en beleidsstukken staat. We mochten niet praten over een eventuele uitbreiding van 

het plangebied, omdat dit nou eenmaal in de startnotie was geregeld, echter in de huidige 

plannen van LAOS zien we een uitbreiding aan de zuidzijde van het plangebied. Vreemd dat 

het nu schijnbaar wel kan. Op andere momenten hadden we het over de kleur van bakstenen, 

terwijl we het eigenlijk over ander zaken, zoals verkeersveiligheid wilden hebben. Er was 

geen ruimte om het over onze zorgen te hebben, er moesten dakpannen gekozen worden… 

Wij hopen dat u begrijpt dat dit soort zaken niet helpt om samen een mooie wijk te ontwerpen 

die recht doet aan alle belangen.   

Naast de bovenstaande zaken zouden wij u graag attenderen op de onderstaande inhoudelijke 

punten.  Verwacht werd dat de indeling van Vries Zuid hetzelfde zou zijn als Diepsloot 1, 2 

en dat er een spiegeling van woningtypes t.o.v. Graskampen zou plaats vinden ( wat de 

bewoners ook beloofd was ). Deze verwachting hebben wij meerdere keren benoemd, maar 

we hebben eigenlijk nooit een antwoord gekregen waarom dit niet zou kunnen.  

Zoals in de startnotitie is aangeven moet er voldoende mogelijkheid zijn voor een 

waterberging. Niet alleen voor Vries Zuid maar ook om het tekort elders op te vangen. Een 

vijver was een logische keuze, zeker als er naar de rest van Diepsloot wordt gekeken. Wat 

schets onze verbazing, een Wadi. Wie heeft dit aangedragen, hoe zo past dit in de wijk en 

moet je dit wel willen? Voorbeelden waarin het verkeerd kan gaan zijn er genoeg (zie Bijlage 

2)   



Er zijn in verleden meerdere toezeggingen gedaan dat de verkeersontsluiting de hoogste 

prioriteit heeft in het participatieplan. Natuurlijk zijn er straten in het plan getekend maar 

waarom er voor deze manier van verkeersontsluiting is gekozen is ons een raadsel. Afgezien 

van onze ideeën hierover,hebben andere mensen ideeën aangedragen. Dat we deze ideeën niet 

terugzien,  is in principe prima, maar dan horen we wel graag waarom.   

Tenslotte vinden we het plan wat nu gepresenteerd wordt onvoldoende duidelijk. Weet u als 

raadslid wel waar u precies ja of nee tegen zegt?  Een paar voorbeelden:  

1. Lege vlakken in het ontwerp tijdens de laatste sessie, wat gaat hier komen ? Er zit namelijk 

nogal een verschil in de genoemde opties  

2. Doorsteek met de Graaskampen, auto, fiets, wandel of toch iets anders?  

3. Wadi verhaal is voor ons een vreemd idee, geen idee waar dit vandaan komt en duidelijk 

ongewenst  

4. Doodlopende straat ,gevaarlijk en ongewenste situatie o.a. vrachtverkeer en vuilnisauto   

met achteruitrijden en kleine kinderen.  

5.Woningen zowel hoofd als bijgebouw staan op de perceel grens , wie koopt een vrijstaande 

woning om vervolgens”op de schoot van de buurman te gaan zitten”.  

6. We hebben ook geen idee hoe duurzaamheid gerealiseerd wordt en hoe vrij mensen zijn om 

te bouwen wat ze zelf willen , zelfde ideeën als voor Diepsloot 2.   

7.  Er wordt in de stukken meerdere keren projectmatig genoemd. Welke ruimte hebben de 

inwoners en wat is er vergeven aan projectontwikkelaars?  

Namens omwonenden en belangstellenden  

Jan Harms, Raymond Boxelaar en Barend Lukkien 

 







Bestuurlijke 

Presentatie 

Schetsen Vries-

Zuid

25-07-2019



Inhoud:

1. Wie zijn wij.

2. Wat willen we bereiken.

3. Wat is er tot dusver gebeurd.
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5. Rondvraag.



Wie zijn we 

 Coby en Jan Harms, vertegenwoordigen de omwonenden 

van het plangebied.

 Alma en Barend Lukkien, vertegenwoordigen de 

geïnteresseerde woningzoekers.

 Herman van Os en Jos van den Boogaard, verlenen ondersteuning.   



Wat willen we bereiken 

Hoofddoelen

 Een breed gedragen plan, dat kan rekenen op de steun van de omwonenden en 
andere belanghebbenden.

 Een breed palet aan woningtype, om aan ieders behoefte te voldoen.

 Het participatie/ruimtelijk proces voor Vries-zuid een vliegende start geven.

Inhoudelijke doelen

 Een groene wijk, dat de aanwezige landschapskenmerken respecteert en versterkt.

 Een goede en veilige ontsluiting van de wijk voor auto’s.

 Goede bereikbaarheid met de fiets. 

 Ruimte voor recreatie.

 Anticiperen op mogelijk meer woningbouw.

 Klimaat adaptatie en duurzaamheid integraal onderdeel van de wijk.



Wat is er tot dusver gebeurd.



Schetsen: Huidige situatie



Schetsen: Plangebied

In onze ideeën zijn we uit 

gegaan een gebied dat nu 

de bestemming wonen 

heeft.  Het ontwerp beslaat 

een kleiner gebeid.



Schetsen: Hoogtekaart
“Klimaatadaptatie & 

waterberging zijn leidend 

voor de indeling van de 

wijk”. 

Water op de lage plekken



Schetsen: Beoogd Ontwerp



Schetsen: Impressie van mogelijk inbreiding 

Asserstraat

De “lege  plekken” 

worden opgevuld met 

vergelijkbare woningen. 



Schetsen: Impressie van de mogelijke waterrijke 

groene overgangszone

Woningen aan de 

zuidzijde zijn “te gast in 

het groen”. Eigenaren 

dragen als collectief bij 

aan de overgangszone.



Schetsen: Voorgestelde Ruimtelijke Uitgangspunten



Rondvraag?


