Verslag derde bewonersbijeenkomst ontwikkeling Schansgebied d.d. 23 november 2011.
Aanwezig namens de gemeente: mevr. S Aparicio (projectleider), de heren N. Grootendorst
en G. Bargeman (IMOSS), mevr. A. Oudijk (communicatieadviseur), de heer M. Voorhorst
(stedenbouwkundige), mevr. A. Jaarsma (assistent projectleider), de heer R. van der Hoek
(verkeerskundige), mevr. M. Kokshoorn (voorzitter)
Aantal aanwezige bewoners en ondernemers: ca. 26
Onderwerp: Modelstudie
Mevrouw Kokshoorn opent de avond en heet de aanwezigen welkom. Zij zet kort het
programma van de avond uiteen:







Plangebied en reikwijdte ontwikkeling
Bandbreedte uit het Masterplan
Introductie ‘maquettebouw’
Workshop in 4 groepen
Terugkoppeling workshops
Vooruitblik

Verder wordt meegedeeld dat de volgende bijeenkomsten plaatsvinden op de volgende data:
-

verkaveling en beeldkwaliteit (workshop) op 12 december 2011
conclusie mbt uitgangspunten voor de ontwikkeling op 16 januari 2012

Presentatie
De heer Grootendorst van stedenbouwkundig bureau IMOSS geeft een presentatie m.b.t. de
modelstudie en te houden workshop. Deze presentatie is terug te vinden op de website van
de gemeente Uithoorn.
Verslag van de gestelde vragen en gemaakte opmerkingen:







De heer Jos van den Berg vraagt in hoeverre dit plan haalbaar is nav het artikel in de
Nieuwe Meerbode waarin staat dat de ontwikkeling van het dorpscentrum financieel niet
haalbaar is.
De heer Voorhorst antwoordt dat het Masterplan is gemaakt voor het hele dorpscentrum.
Dit was destijds een haalbaar plan v.w.b. de gestelde ambities, een aantal
uitgangspunten in acht genomen. Nu moet gekeken worden naar zaken als fasering (wat
eerst, wat later, welke investeringen nu en welke kan later)
Een bewoner geeft aan de volgorde niet juist te vinden. Het plan hangt namelijk samen
met het realiseren van de parkeergarage, daar moet zekerheid over zijn alvorens deze
ontwikkeling te realiseren.
Een bewoner vraagt zich af of het hele plan niet opgeschoven kan worden totdat er
antwoord is op alle financiële vragen.
De heer Voorhorst geeft aan dat het dorpscentrum bestaat uit 9 deelgebieden die niet
allemaal gelijk gestart kunnen worden. Omdat het Schansgebied niet samenhangt met de
omlegging van de N201 kan hier het makkelijkst een start gemaakt worden met de
ontwikkeling van het dorpscentrum.
Mevrouw Van Muyen vraagt zich af wat haar input voor waarde heeft als later blijkt dat de
ontwikkelaar iets heel anders wil realiseren.
De heer Voorhorst geeft aan dat we eerst de gewenste ruimtelijke kwaliteit in beeld gaan
brengen. Uiteindelijk wordt eea vertaald naar een programma van eisen op basis
waarvan een ontwikkelaar wordt gezocht. Als deze zich niet kan confirmeren aan de
kaders gaat de gemeente niet met hem in zee.
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De heer Sparnaay vraagt of er rekening is gehouden met de uitbreiding van het
Rechthuis.
De heer Bargeman antwoordt dat het bekend is dat het Rechthuis wil uitbreiden. Deze
wens kan worden verwerkt in het plan, dit is onderdeel van de workshops.
Een bewoner vindt dat er voorbij wordt gegaan aan het parkeerprobleem. Wat gebeurt er
als de parkeerplaatsen worden weggehaald en de parkeergarage wordt uiteindelijk niet
gerealiseerd?
De heer Voorhorst geeft aan dat er geen parkeerplaatsen worden weggehaald als er
geen (tijdelijke) oplossing voor gerealiseerd is.
Het maximum toegestane % bebouwing is 80%, wat is het minimum?
Antw: dit wordt uitgewerkt in de workshops.

Start workshop
Kamer 024 onder leiding van Maurits Voorhorst
- Gerard Keune (meubelzaak)
- Mike van Beek (bewoner boven Kruidvat)
- Mw Zwagerman (bewoner boven Kruidvat)
- Karel van de Berge (initiatiefnemer cultuurhart)
- Chris Eeuwens (Emmausparochie)
- Rob van Gelderen (bewoner Schoolstraat)
- Hanno Takens (bewoner Schans)
MV zet de opzet uit het Masterplan neer als uitgangspunt. Dit roept vragen op als:
 Waar gaat er dan geparkeerd worden
 Hoe gaat de aan/uitvoerroute van de zaak van Keune dan lopen en kan dit eventueel
via de achterkant (N201)?
 De heer Van Gelderen vindt dat met deze opzet de Kaag juist wordt afgesloten van
het centrumgebied. Zicht op advocaatwoning moet blijven.
MV wijzigt de bouwblokken naar Model 1 met een brede straat voor het halfronde gebouw
langs de schoolstraat. Hiermee blijft vanuit de Kaag het zicht op de advocaatwoning.
MV vraagt welke diepte gewenst is aan de Schans. Aanwezigen zijn het erover eens dat het
winkelstraatje voortgezet moet worden.
De heer Keune vraagt zich af hoe het mogelijk is dat een lelijk gebouw als dat van de
gehoorwinkel recentelijk gebouwd is mogen worden.
MV vraagt hoe je een verblijfsgebied creëert. De voorkeur gaat uit naar een plein voor het
Rechthuis. Waarbij woningen naast het Rechthuis geplaatst kunnen worden waarmee de
weg langs de Amstel wordt afgesloten.
MW vraagt welke functies gewenst zijn. Men is het erover eens dat dit aan de Schans
winkeltjes/woningen kunnen zijn. Tegenover het halfronde gebouw beter woningen en direct
naast het Rechthuis zou een horecafunctie mogelijk zijn.
Opmerking: Om eenheid te creëren zou de parallelweg langs de Kaag moeten verdwijnen en
de woningen laten aansluiten op het schansgebied.
MV vraagt welke hoogte van de bebouwing gewenst is. Men is het erover eens dat de
bebouwing moet variëren in hoogte.
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Raadszaal onder leiding van Gereon Bargeman
De eerste discussie in de groep ging over het parkeren. Een enkeling wilde het
parkeerterrein (lees de open ruimte) behouden en helemaal geen bebouwing. Duidelijk wordt
gemaakt dat we nu eerst met de ruimtelijke aspecten bezighouden en dan met de meer
functionele. Toch moest er eerst een oplossing komen voor het parkeren. Er was vooral zorg
voor het parkeren voor het rechthuis en de mogelijke toekomstige functie van de kerk.
Voorgesteld is dat we ervan uitgaan dat het parkeren voor de nieuwe gebruikers wordt
opgelost in een parkeergarage en dat er verspreid door het gebied nog plekken zijn voor
bijvoorbeeld de huidige bewoners en bezoekers van het Rechthuis.
Een eerste poging om te komen tot de invulling van het gebied betreft het ‘afmaken’ van de
straatwanden van de Schans. Een paar huisjes worden neergezet. Hierbij wordt goed
gekeken naar de breedte van de Schans en de positie van de woningen ten opzichte van de
pastorie en de kerk.
Een tweede idee was het creëren van kleine woonhofjes. Een hofje werd zelfs rondom de
tuin rond de kerk geprojecteerd. Er zijn veel ideeën voor de tuin van de kerk. Het zou een
rustige plek in het dorpscentrum moeten worden. Het maken van hofjes op het plangebied
lijkt nog niet zo gemakkelijk. De ruimte is eigenlijk te klein.
De vertegenwoordigers van het Rechthuis positioneerden direct 4 ‘huisjes’ voor het
Rechthuis als toekomstige uitbreiding van het rechthuis. Hier had verder niemand wat over te
zeggen.
De volgende stap was het afronden van een bouwblok. Men dacht dat er veel huizen in het
plan moesten, maar de regel dat er geen achterkanten naar de openbare ruimte mochten
leidt automatisch tot de afronding. Er is een grote zorg voor te veel woningen.
Een groot aandachtspunt in de discussie was het laden en lossen. Men wilde de
vrachtwagens niet door het (woon)buurtje laten rijden. Er werd een weg direct langs de tuin
van de kerk en de pastorie bedacht. Via deze weg zouden de winkels bevoorraad moeten
worden. Men vroeg zich wel af of dat met de draaicirkels van de vrachtwagens wel zou
passen.
Na het projecteren van de weg langs de kerk werden ook daar huizen langs gezet. Toen
bleek al snel dat de ruimte in het plangebied erg klein is. In deze ruimte werd een compact
gebouw neergezet. Dit zou een bijzondere functie kunnen krijgen. Een buurtcentrum leek de
mensen goed. Om het allemaal betaalbaar en leefbaar te houden werd gedacht aan
appartementen boven het buurtcentrum.
Het uiteindelijke beeld op de maquette leidt tot een aantal vragen. Zo vraagt men zich af of
er voldoende openbare ruimte is voor bijvoorbeeld een jeu-de-boules-baan en/of een
aangename verblijfsplek? Aan de andere kant vraagt men zich af of het aantal geplaatste
woningen wel zal leiden tot een haalbaar plan.
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Kamer 022 onder leiding van Niels Grootendorst
Niels Grootendorst legt het doel van de workshop uit. Iedereen mag zijn eigen inzichten
inbrengen en objecten plaatsen. NG legt uit dat er drie type objecten zijn:
- type 1 – een groot huis met 2 woonlagen en een kap
- type 2 – een middel huis met 1,5 woonlaag en een kap
- type 3 – een klein huis met 1 woonlaag en een kap
Tijdens de workshop kwamen een aantal discussiepunten naar voren:
- Een belangrijk aandachtspunt blijft het laden en lossen van de winkelpanden aan de
Schans.
- Hoe gaat men het parkeren oplossen in het bijzonder mensen die het Rechthuis
bezoeken.
- Woningen zonder tuin zijn volgens een aantal bewoners minder aantrekkelijk om te
kopen.
Naast de discussiepunten waren er ook aandachtspunten:
- Er moet ruimte komen voor winkels
- De woningen moeten aantrekkelijk zijn om in te wonen
- De nieuwe woningen moeten een tuin hebben
- Winkels onder en appartementen boven is een goede combinatie
- In het gebied moet zeker ruimte zijn voor gebouwen met bijzondere functies zoals
een buurthuis of galerie.
Naast het bespreken van de discussie- en aandachtspunten zijn de bewoners tijdens de
workshop ook druk aan de slag gegaan met de maquette. Huizen zijn geplaatst en
verschoven en de resultaten zijn vastgelegd op foto’s. De uiteindelijke opstelling is
gepresenteerd aan iedereen na afloop van de workshop.
Afsluiting
In de volgende bijeenkomst worden de workshops gehouden aan de hand van thema’s.
IMOSS zal zorgdragen voor architectonische beelden ter verduidelijking van de planinvulling.
Ook zullen zij duidelijkheid geven of het mogelijk is om het laden en lossen van winkels aan
de Schans te regelen via de oude N201.
De uitnodiging voor de volgende bijeenkomst volgt. Alle aanwezigen worden hartelijk
bedankt voor hun tijd.
e-mailadres dat gebruikt kan worden bij vragen: dorpscentrum@uithoorn.nl
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