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Beste meneer, mevrouw,  
 
Onderstaand treft u een verslag van de inloopavond Sportlaan Westzijde in 
Strijen.  
 
We kunnen ons voorstellen dat u wellicht nog vragen heeft over dit ontwerp 
bestemmingsplan. U kunt hiervoor terecht bij Martina Koster of Michel Koorn van 
gemeente Hoeksche Waard op telefoonnummer (14 0186). 
 
Zij helpen u graag! 
 
 
 
Vragen Inloopavond Sportlaan Westzijde Strijen 
 
Stedenbouwkundig plan 
Algemeen 
Vraag: Is er toegang naar de weilanden aan de Noordoostzijde? 
Antwoord: Er is geen directe verbinding naar de weilanden aan deze zijde van het plangebied. 
 
Vraag: Is er al iets bekend over de oppervlaktes van kavels, woningen en/of prijsklassen? Prijsklasse voor de 
verschillende koopwoningen? 
Antwoord: Het is nu nog te vroeg om daar een antwoord op te kunnen geven. Op het moment dat het 
bestemmingsplan wordt vastgesteld zal worden gestart met de aanbesteding van de bouw. Op dat moment kan er 
ook iets meer worden gezegd over oppervlaktes en prijzen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij HW Wonen.  
 
Vraag: Is het vastgesteld dat woningen 1 tot 1,5 bouwlaag moet krijgen of staat dit vrij aan de koper? 
Antwoord: De woningen worden vooraf ontworpen voordat de verkoop start. De koper heeft geen invloed op de vorm 
of architectuur van de woningen. Toekomstige kopers hebben hier dan ook geen inspraak op Wel zijn er uiteraard 
enkele opties die door kopers gekozen kunnen worden.  
 



 
blad nr. 2 van agenda 
 
 
 
Vraag: Krijgen inwoners uit Strijen voorrang of eerste recht op koop? 
Antwoord: Het is wettelijk niet toegestaan om inwoners voorrang te geven bij de verkoop 
 
Vraag: Staat het aantal koop en huurwoningen al vast? 
Antwoord: Het aantal huur en koopwoningen staat vast; 50 (sociale) huurwoningen en 39 koopwoningen. 
 
Vraag: Hoeveel koop senioren woningen komen er? 
Antwoord: Het plan voorziet in 8 grondgebonden (levensloopbestendig: dat wil zeggen dat de woning is voorzien van 
voorzieningen die het mogelijk maken om in de toekomst in de woning te blijven wonen, ook als de bewoner minder 
goed ter been is) seniorenwoningen. 
 
Vraag: Zijn de seniorwoningen gelijkvloers of ook een trap naar boven? 
Antwoord: De seniorenwoningen worden alle voorzieningen gelijkvloers gebouwd. Slaapkamer, badkamer en 
wasmachine zijn op de begane grond aanwezig. Op de bovenverdieping is nog een mogelijkheid voor eventuele 
slaapkamer(s). 
 
Vraag: Zijn er ook seniorenwoningen met garage? 
Antwoord: de seniorenwoningen krijgen geen garage. 
 
Vraag: is er nog inspraak over indeling seniorenwoningen? 
Antwoord: De woningen worden vooraf ontworpen voordat de verkoop start. De koper heeft geen invloed op de vorm 
of architectuur van de woningen. Toekomstige kopers hebben hier dan ook geen inspraak op Wel zijn er uiteraard 
enkele opties die door kopers gekozen kunnen worden.  
 
Vraag: kijk je met de 2 onder 1 kap woningen uit op de camping? 
Antwoord: De camping is voorzien van een groene heg met een hoogte van circa 2 meter. Op de begane grond is er 
geen direct zicht op de camping. 
 
Vraag: Is er onderzoek gedaan naar stankoverlast van de waterzuivering bij zuid of zo-wind? 
Antwoord: er is uitgebreid onderzoek gedaan naar geurhinder vanuit de waterzuivering. Dit onderzoek is bijgevoegd 
bij het bestemmingsplan. Alle toekomstige woningen worden buiten de bestaande geurhindercirkels van de 
waterzuivering gebouwd. 
 
Vraag: Ten westen van de wijk liggen nu de groene weilanden. Blijft dit altijd zo of wordt daar ooit ook nog gebouwd?  
Antwoord: Op dit moment zijn er geen woningbouwplannen bekend ter plaatse van de groene weilanden ten westen 
van de wijk. (Uit navraag intern bleek dat er wel een initiatief is om de voormalige aardappelhandel Kruythof aan de 
Oud Bonaventurasedijk te herontwikkelen naar 23 appartementen in verschillende prijsklassen). 
 
Vraag: Wanneer start de inschrijving? 
Antwoord: Het is nog te vroeg om daar al antwoord op te kunnen geven. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij 
HW Wonen en zullen op de hoogte worden gehouden van de voortgang van het project. 
 
  



 
blad nr. 3 van agenda 
 
 
 
Vraag: Worden alle woningen duurzaam gebouwd, met bijvoorbeeld zonnepanelen en warmtepomp? 
Antwoord: Alle woningen worden gasloos gebouwd, zoveel mogelijk voorzien van zonnepanelen en energiezuinig 
ontworpen. De sociale huurwoningen worden gebouwd volgens het principe nul op de meter (Een nul-op-de-
meterwoning houdt in dat een woning gemiddeld gezien over het hele verbruiksjaar gezien net zoveel energie 
verbruikt als er lokaal op een duurzame manier wordt opgewekt). 
 
Vraag: Waarom is het flatgebouw gepland aan de NO kant. Dit behoord volgens mij nog steeds bij het buitengebied. 
Antwoord: De Sportlaan vormt van de noordzijde één van de entrees van het dorp. Bij de entree past juist een markant 
gebouw op de plek waar men het bebouwde gebied van Strijen inrijdt en waar ook de entree van de nieuwe woonbuurt 
is. Dat is de reden geweest om het appartementengebouw hier te situeren.  
 
Vraag: wanneer wordt er gestart met de ontwikkeling en de bouw? 
Antwoord: Na de vaststelling van het bestemmingsplan zal de bouw worden aanbesteed. Naar verwachting is dit in 
het vierde kwartaal van 2021. Start van de bouw wordt verwacht in het 2e kwartaal van 2022 
 
Vraag: Vlakbij dit project staat een zendmast, is er onderzoek gedaan naar eventuele straling? 
Antwoord: Er is geen onderzoek gedaan naar de straling van de zendmast op de omgeving. Wel is gekeken naar de 
richtafstanden op VNG-brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’. Op grond van deze lijst, wordt een richtafstand van 10 
m voor GSM en UMTS masten tot woningen aangehouden. Aan deze afstand wordt voldaan. 
 
Vraag: is er rekening gehouden met de parkeerdrukte rondom de sportvelden. 
Antwoord: het plan voorziet in de eigen parkeerbehoefte. De parkeerdruk rondom de Sportvelden is om die reden niet 
onderzocht.   
 
Vraag: Hoeveel ruimte/meter ziet er tussen de groenen rijtjeswoningen en de Sportlaan? 
Antwoord: Deze woningen krijgen een voortuin met een diepte van circa 2,5 meter. 
 
Vraag: Wordt er bij de boom keuze ook rekening gehouden met de auto parkeerplaatsen? Denk dan aan de 
walnootboom en het verlies van zijn vruchten?  
Antwoord: Uiteraard wordt er rekening gehouden met het type boom dichtbij parkeerplaatsen. Er komen hier en daar 
wel bomen tussen de parkeerplaatsen. Dit betreft vooral bomen die geen vruchten verliezen.  
 
Vraag: Krijgen alle woningen een eigen parkeerplaats? 
Antwoord: Nee, alleen de vrijstaande, geschakelde woningen en 2 onder 1 kapwoningen krijgen een of meerdere 
parkeerplaatsen op eigen terrein. De overige parkeerplaatsen komen op openbaar gebied. 
 
Vraag: Komt er een parkeergarage onder de appartementen? 
Antwoord: Nee 
 
Vraag: Komen er ook nog aansluitingen voor elektrische auto?  
Antwoord: Centraal in het gebied worden laadpalen geplaatst. Op eigen terrein is het aan de bewoner zelf. Het 
bestemmingsplan staat het niet in de weg. 
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Vraag: De parkeernorm is niet meer van deze tijd, men heeft minimaal 2 auto's per huishouden. Gezien de 
sportvelden in de omgeving, geeft dit grote problemen. Hoe lossen jullie dit op? 
Antwoord: er is gerekend met de parkeernorm van de gemeente Hoeksche Waard. De norm is afhankelijk van het type 
woningen. In totaal voorziet het plan in 160 parkeerplaatsen. De parkeerberekening zijn opgenomen in het 
bestemmingsplan. 
 
Vraag: Hoeveel bronnen worden er geslagen in deze wijk voor aardwarmte? Want men heeft een bepaald 
oppervlakte nodig om genoeg warmte per huishouden te onttrekken uit de aarde om de woning van genoeg warmte 
te voorzien. 
Antwoord: Dat is op dit moment nog niet bekend. Er zal een mix van duurzame energievoorzieningen worden ingezet 
om de woningen van energie en warmte te voorzien. 
 
Vraag: Hoeveel meter tuin aan de voorgevel van de geschakelde vrijstaande woningen? 
Antwoord: Deze woningen krijgen een voortuin met een diepte van circa 5 meter. 
 

Bestemmingsplan en overige vragen 
 
Vraag: hoe zit het met de overlast s ‘avonds en s ‘nachts van jongeren bij het terrein van de Klep en omgeving 
tennisbanen waar heel vaak geluidsoverlast is van auto’s toeteren en vuurwerk afsteken.  
Antwoord: Eventuele ervaren overlast op het terrein van de Klep maakt geen onderdeel uit van deze planontwikkeling. 
Verzocht wordt om de overlast te melden bij de gemeente zodat hier eventueel op kan worden gehandhaafd. 
 
Vraag: Ik heb begrepen dat de brandweerkazerne verhuisd gaat worden naar het stukje tegenover de waterzuivering? 
Antwoord: De Veiligheidsregio voert momenteel een locatieonderzoek uit voor een nieuwe kazerne. Dit is een van de 
locaties. In 2021 ontstaat er duidelijkheid over de locatiekeuze. 
 
Vraag: Komen er warmtepomp/airco units op de woningen? 
Antwoord: Dat is op dit moment nog niet met zekerheid te zeggen. Als ze er komen is het zaak om deze zorgvuldig in 
te passen in het ontwerp van de woningen. 
 
Vraag: Waarom is er gekozen voor deze opzet. Te weinig mogelijkheden voor senioren en jongeren. 
Antwoord: Er is gekozen voor een mix van diverse type woningen waar behoefte voor is in Strijen. Zo is er voor ieder 
wat wils en ontstaat er geen buurt met een monocultuur. In het plan zijn seniorenwoningen opgenomen en 
verschillende sociale woningen zowel in de koop- als huursfeer en grondgebonden en als appartementen. 
 
Vraag: Als er nieuwbouw komt dan lijkt het mij wel handig als toekomstige bewoners hiervan op de hoogte zijn! het 
is meer regelmaat dan af en toe, met wie moet ik contact opnemen? 
Antwoord: Nieuwe ontwikkelingen en informatie over projecten worden gepubliceerd op de website van de gemeente 
https://www.gemeentehw.nl/direct-regelen/wonen-en-verkeer/verbouwen/woningbouwprojecten/.  
Voor ontwikkelingen in Strijen kunt u ook contact opnemen met Michel Koorn. 
 
Vraag: Worden de plannen voor nieuwbouw aan de rondweg, Land van Essche III hierdoor uitgesteld? 
Antwoord: Zeker niet, ook voor de ontwikkeling van Land van Essche III gaat de gemeente vaart maken. 

https://www.gemeentehw.nl/direct-regelen/wonen-en-verkeer/verbouwen/woningbouwprojecten/
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Vraag: Komen er binnen afzienbare tijd nog meer nieuwbouw woningen in Strijen? 
Antwoord: Voor actuele informatie over (woning)bouwprojecten in de gemeente kunt u de gemeentewebsite 
raadplegen: https://www.gemeentehw.nl/direct-regelen/wonen-en-verkeer/verbouwen/woningbouwprojecten/ 
 
Vraag: Hoe kom je in aanmerking van een koopwoning? 
Antwoord: Geïnteresseerden kunnen zich melden bij HW Wonen: https://hwwonen.nl/onze-projecten/nieuwbouw 
 
Vraag: Zodra er gestart wordt met (de voorbereiding van) de bouw, worden er dan ook metingen gedaan bij de oudere 
woningen aan de Oud Bonaventurasedijk i.v.m. verzakken door heien?  
Antwoord: Ja, voorafgaand aan de bouw wordt standaard een nul meting gedaan bij bestaande woningen in de 
directe omgeving. 
 
Vraag: Hoeveel verdiepingen krijgt het appartementengebouw? 
Antwoord: Maximaal 5 bouwlagen. Het bestemmingsplan staat een bouwhoogte van maximaal 16 meter toe 
(exclusief ondergeschikte bouwdelen zoals bijvoorbeeld een liftschacht). 
 
Vraag: Wat word onder "sociale koopwoningen" verstaan? Wanneer is het niet langer sociale koop maar 'gewoon' 
koop? 
Antwoord: Een sociale koopwoning is een woning die gesubsidieerd is door de overheid. Het is een mogelijkheid voor 
gemeenten om meer koopwoningen voor starters en lagere inkomens te bouwen. Zodat ook zij een betaalbaar huis 
kunnen kopen en kunnen profiteren van de voordelen van een koopwoning. Er zit wel een grens aan de maximale 
waarde van een sociale koopwoning. In 2019 was die grens €200.000, maar in 2020 ligt de grens op €310.000, omdat 
de prijsgrens gelijk wordt getrokken met de hogere NHG-grens. Zo blijft het voor gemeenten mogelijk om starters en 
lagere inkomens aan een huis te helpen. 
 
 
 

 

https://www.gemeentehw.nl/direct-regelen/wonen-en-verkeer/verbouwen/woningbouwprojecten/
https://hwwonen.nl/onze-projecten/nieuwbouw

	Verslag Informatieavond Sportlaan Westzijde Strijen 10 maart 2021

