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• Gevraagd werd hoe de “opening” er uit ziet.  

 
 
Aangegeven is dat er diverse mogelijkheden zijn om doorgangen te realiseren. In dit geval is een 
suggestie gedaan om te werken met een zg. bajonet ontsluiting. Deze wordt zodanig uitgevoerd 
dat het geluid wordt geweerd. De keuze van het soort openingen op de verschillende locaties zal 
later worden gemaakt. 
 

• Gevraagd wordt wat nu exact onder voorzieningen wordt verstaan.  
Dit zijn zonder uitputtend te zijn: scholen, sportvoorzieningen, winkels, huisartsen, tandartsen 

• Er wordt gevraagd naar de bouwhoogtes 
Ten aanzien van de bouwhoogte wordt gesteld dat de insteek is – behoudens de appartementen, 
waar gedacht wordt aan 4/5 bouwlagen,  – om grondgebonden woningen te realiseren, 3 
bouwlagen. 

• Gesproken wordt over de opzet van de wegprofielen,  
Opgemerkt wordt dat de opzet van wegprofielen in de wijk afhankelijk zijn van het 
snelheidsregime dat in overleg met de gemeente zal worden bepaald. In de getekende profielen 
zijn voor nu aannames gedaan, die met de gemeente nog moet worden afgestemd. 

• Er is gesproken over het al dan niet verleggen van de weg van tussen de A1 en de 
geluidswalwoningen naar binnen het plangebied 
Wanneer de geluidswalwoningen naar de plangrens worden geschoven is er een risico dat het 
milieu aan de kant van de A1 dreigt te verloederen. 

• Parkeernormen worden toegelicht  
De parkeernorm van de gemeente is opgenomen op de website  

• Er wordt opgemerkt dat bij rugby wedstrijden er langs de Huizerstraatweg wordt geparkeerd. 
Het betreft een plan overstijgende vraag, maar aangegeven is dat de VOF dit met de gemeente 
zal opnemen en met hen zal zoeken naar mogelijkheden om daar wat aan te doen. 

• Opgemerkt wordt dat er meer slootjes zijn dan nu getekend 
Toegelicht wordt dat een aantal waterpartijen en sloten is gedempt en verplaatst om te 
voorkomen dat sprake zal zijn van stilstaand water. De exacte uitwerking zal volgen bij de 
verdere uitwerking van het stedenbouwkundig- en bestemmingsplan. 

• Er wordt aandacht gevraagd voor de grondwaterstand, in het verleden heeft dat in het 
Componistenkwartier al tot problemen in kelders  geleid en zou met de realisatie van de nieuwe 
wijk opnieuw voor problemen kunnen zorgen. 
De grondwaterstanden hebben de aandacht voorafgaande aan de uitvoering en de wijze van 
bouwen zal daarop worden aangepast (het bouwen met of zonder kruipruimte). 



 
• Er wordt opgemerkt dat absorptie van geluid van de “geluidswal” noodzakelijk is om te 

voorkomen dat er geluidsoverlast ontstaat aan de andere zijde van de A1. . De huidige 
geluidswal is zodanig gerealiseerd dat aan de geluidseisen wordt voldaan; iedere toename 
maakt dat de geluidswal aan oostzijde niet meer voldoet. Dit aspect wordt meegenomen in de 
verdere ontwikkeling van het plan. Een aantal aanwezigen merkt op dat een aansluiting voor 
autoverkeer aan de Beethovenlaan geen goede zaak te vinden, ook niet wanneer de entree van 
de hockeyvelden zou kunnen worden verplaatst en/of er eenrichtingsverkeer wordt ingesteld.  
Voor langzaam verkeer; is dat geen probleem, maar ook in dat geval dienen maatregelen 
genomen te worden om veilig te kunnen lopen en fietsen.Dat is een overlegpunt met de 
gemeente. 

• Discussie over aansluitingen op de Huizerstraatweg 
De voorkeur van aanwezigen gaat uit naar een aansluiting ter plaatse van de huidige locatie Van 
de Water. Een rotonde zou naar mening van een aantal ook voor fietsers niet veilig zijn 

• Opgemerkt wordt dat aansluiting Oud Blaricummerweg lastig is 
• Gevraagd wordt naar referenties voor het project. 

Opgemerkt wordt dat het woonmilieu en de architectuur van het project Zuidpolder in Eemnes 
eerder als referentie is genoemd. Deze referentie  wordt positief gewaardeerd door een aantal 
mensen die daar zelf eerder zijn gaan kijken. 

• De voorlopige keuze voor de variant met een breed water op de overgang van het 
Componistenkwartier naar de nieuwe buurt wordt ondersteund 
 
 
 




