
 

 

 

 

 

Vragen en antwoorden informatieavond Laan van Westmolen 14-09-2021 

- Wat is de leeftijd van de nieuwe aanplant aan bomen? 
In de verdere voorbereidingen wordt een beplantingsplan opgesteld waarin deze details 
komen. Bomen bij entree en Laan van Westmolen moeten in verhouding zijn met de andere 
bomen langs de Laan van Westmolen. 
 

- Er is een klein pad dat omhoog gaat naar Laan van Westmolen. Deze straat loopt van de dijk 

naar de woning af, daar wordt soms gevaarlijk gereden. Het is wel 30km/h maar men rijdt 

daar soms als een dolle. Is het wel zo verstandig om dat pad aan te leggen, met name i.v.m. 

kinderen die plots op de weg kunnen komen. Er is aan die kant geen trottoir en kan voor 

gevaarlijke situaties zorgen. 

De gemeente neemt deze vraag mee in de verdere uitwerking en legt deze voor aan de 

verkeersdeskundige. 

 

- Wat is de doelgroep? 100% verhuur of ook koop?  

100% sociale verhuur, huurprijzen tussen de € 678,66 - € 752,33 (prijspeil 2021). 

 

- Graag uitleg over de uitvoering van het sloopwerk. 

Twee loodsen worden gesloopt. De brandweerkazerne krijgt een nieuwe achtergevel. 

Voorafgaande aan de sloop worden alle woningen binnen 50 meter opgenomen aan de 

buitenzijde, binnen 25 meter worden de woningen ook aan de binnenzijde opgenomen. Om 

discussie over schade te voorkomen. De opnames zijn ook inzichtelijk voor de 

bewoners/eigenaren en worden gedeponeerd bij de notaris. 

 

- Is er al een definitief ontwerp van de woningen?  

Nee, uitvraag loopt bij verschillende aannemers. Als de aannemer bekend is volgt er een 

definitief ontwerp. Waarschijnlijk is dat eind dit jaar/begin volgend jaar. 

 

- Hoe hoog wordt de nokhoogte?  

Ongeveer 9,5 meter. Dit is een gangbare hoogte voor nieuwe eengezinswoningen en doordat 

deze woningen lager liggen ten opzichte van de omgeving ook passend bij de andere 

bebouwing. 

 

- Zit er asbest in de te slopen panden, vanwege bijvoorbeeld de grijze golfplaten daken? 

Voorafgaande aan de sloop wordt er een asbestinventarisatie uitgevoerd. Evt. asbest wordt 

verwijderd door gespecialiseerd en gecertificeerd bedrijf. 

 

- Is de funderingsmethode al bekend? 

Waarschijnlijk heipalen. Het funderingsonderzoek moet nog uitgevoerd worden. Hierna wordt 

de funderingsmethode definitief vastgesteld.  

 



 

 

 

 

 

 

 

- Asbest golfplaten op de oude gebouwen, wat gebeurt hiermee? Worden wij hiervan op de 

hoogte gehouden. Wanneer en hoe, en wat voor maatregelen moeten wij nemen! 

Omwonende hoeven geen maatregelen te nemen. Bij de start van de sloop wordt de 

omgeving geïnformeerd.  

 

- Wordt er enkel verhuurd aan inwoners van de Hoeksche Waard of ook aan statushouders? 

Woningen worden via het huidige toewijzingsbeleid toegewezen en moeten daarvoor 

passend zijn bij het inkomen. Er is geen bindingseis meer vanuit de huisvestingsverordening. 

Iedereen kan dus op deze woningen reageren. Dat geldt ook voor statushouders, mits het 

inkomen passend is. 

 

- Doorsteek aan de westzijde zal de parkeerdruk op de Maasdijk doen toenemen, hoe 

voorkom je dat?  

Bij de ontwikkeling is gewerkt met parkeernomen. De parkeernorm is 1,6 per woning. Er zou 

daarom voldoende parkeerplek moeten zijn. Doorsteek wordt ingezet voor de bereikbaarheid 

van het groen op de dijk. Bij het niet aanleggen van een doorsteek ontstaan deze naar 

verwachting vanzelf omdat mensen toch door de haagjes gaan lopen. Er zit enkel een 

uitsparing in het haagje en geen looppad naar de dijk.  

 

- Waar ligt de scheiding brandweerkazerne - te slopen pand? 

Op onderstaande afbeelding is in groen de scheiding tussen het te slopen pand en de 

brandweerkazerne weergegeven.  

 
- Waarom is er gekozen voor huur in plaats van betaalbare koopwoningen? Er zijn 

koopwoningen in Mijnsheerenland maar de prijzen zijn aanzienlijk. 
Locatie is sinds 2006 in eigendom van HW Wonen en omdat er behoefte is aan 
huurwoningenbouwen wij hier onze eigen woningen.  



 

 
 
 
 
 

 
 

- Wat wordt de aan- en afvoerroute voor de bouw? 
De aannemer gaat daar een voorstel voor doen en gaat in overleg met de gemeente voor het 
bepalen van de aanvoerroute. 
 

- Vraag aan de gemeente met betrekking tot brandweerkazerne, wat is de restlevensduur? 
De verwachting van de brandweer zelf is dat zij daar nog vele jaren blijft. 
 

- Kan voor de aan- en afvoer van bouwmaterialen de nieuwe (tijdelijke) ontsluiting naar 
Maasweg gebruikt worden om overbelasting van Maasdijk te voorkomen 
Deze opmerking wordt meegenomen door de gemeente in de verkeersplannen, bouwplaats 
inrichting enz.  
 

- Het parkeerterrein aan de overzijde van de Laan van Westmolen is belangrijk voor de 
omwonenden. Ik hoop dat die niet wordt afgezet om te worden gebruikt als opslagplaats? 
Wordt meegenomen door de gemeente in de verkeersplannen, bouwplaats inrichting enz. 
 

- Parkeerplaats overzijde is al deels afgesloten en wordt steeds vol gedumpt met bagger afval, 
wat stinkt en vaak broeit. 
Gemeente neemt deze opmerking mee als klacht naar de buitendienst.  
 

- Momenteel geldt een 30 km zone, maar die snelheid is voor velen de startsnelheid voor de 
Laan van Westmolen. Gaat de gemeente nog extra maatregelen nemen om de snelheid te 
reguleren, wellicht in combinatie met de rest van de Laan van Westmolen? 
De gemeente neemt deze vraag mee en legt deze voor aan de verkeersdeskundige. 

 

- Is er zicht op ontwikkeling terrein Vijf Schelpen? 

Leen Vos van de gemeente hoopt hier in oktober over te kunnen communiceren. 

 

- Wanneer kunnen wij de bestemmingsplan bekijken? 

Naar verwachting eind 2021. 


