
Informatieavond 9 december 2015

De informatieavond is bezocht door circa 60 direct omwonen-

den van de VHG en Oostvogel. 

Stedenbouwkundige Matthijs Bouw van One Architecture 

heeft een uitgebreide presentatie gegeven, waarna de 

bewoners tijd hadden om vragen te stellen en opmerkingen te 

geven. De sfeer was tijdens de gehele informatieavond goed, 

maar ook kritisch. Woonpartners heeft positieve reacties 

gehad op het feit dat het plan is aangepast op basis van de 

bezwaren. Het is echter ook duidelijk geworden dat ondanks 

de doorgevoerde aanpassingen met betrekking tot hoogte, 

aanzicht en beleving, niet alle bezwaren van bewoners weg-

genomen kunnen worden.

Stedenbouwkundig projectplan 
De belangrijkste uitgangspunten zijn:

• het creëren van een parkachtige omgeving 

• het creëren van doorzichten naar het water 

• hoogtes van de bebouwing

• gebouwen en omgeving laten aansluiten bij de

groenstructuren. 
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Inleiding
Deelgebieden Oostvogel en Van Heuven Goedhartsingel 

(VHG) vormen een onderdeel van het project Wijk-

ontwikkeling Gouda Oost. De deelgebieden worden als één 

project beschouwd. De plannen van het project zijn voor 

het eerst aan de omwonenden gepresenteerd tijdens een 

informatieavond op 1 december 2014. Op 31 maart 2015 

zijn de plannen aan de hele wijk gepresenteerd tijdens een 

bredere informatiebijeenkomst Gouda Oost. 

De voormalige school de Oostvogel, is gesloopt om plaats 

te maken voor circa 30 huurappartementen. De bestaande 

48 appartementen en 8 kleine grondgebonden woningen 

maken plaats voor nog eens circa 30 huurappartementen 

aan de Bernadottelaan en circa 19 koopwoningen op de 

kruising van de Bunchestraat en de Nansenstraat.

Het oorspronkelijke stedenbouwkundige plan dat aan de 

buurt is gepresenteerd, is niet overal even goed ontvangen. 

Omwonenden hadden bezwaren tegen het plan vanwege 

mogelijk gebrek aan zonlicht, privacy, uitzicht en waarde-

daling van de omliggende woningen. Een aangepast plan is 

aan de buurt op 9 december 2015 gepresenteerd.

Aan het einde van de bijeenkomst is afgesproken om via 

een nieuwsbrief in februari 2016 een terugkoppeling te 

geven van deze informatieavond of, indien nodig, een ex-

tra bijeenkomst te organiseren. Gekozen is voor een terug-

koppeling door middel van deze uitgebreide nieuwsbrief. 

Op 14 april a.s. organiseren we weer een bredere informa-

tiebijeenkomst Gouda Oost. U ontvangt hiervoor nog een 

uitnodiging.

Uitgave van Woonpartners Midden-Holland

In deze nieuwsbrief vindt u de belangrijkste punten van de presentatie, de meeste gestelde vragen en 
opmerkingen met antwoorden van de informatiebijeenkomst van 9 december 2015. Als laatste wordt 
het proces over de bestemmingsplanwijziging uitgelegd.



1. Oorspronkelijke stedenbouwkundige plan

Meest voorkomende bezwaren van de omwonenden op 
het oorspronkelijke plan:
Bezwaren over appartementen gebouw Oostvogel

• vanuit Helena Rietbergstraat: gebrek aan uitzicht, 

zonlicht en privacy  

• vanuit Voorwillenseweg: gebrek aan ochtendzon.

Bezwaren over appartementengebouw VHG

• vanuit Voorwillenseweg: gebrek aan uitzicht, zonlicht 

en privacy

• vanuit Bunchestraat: gebrek aan uitzicht.

In het ontwerpproces zijn naast deze bezwaren van be-

woners ook de voorkeuren van het wijkteam, One Ar-

chitecture, de gemeente Gouda en Woonpartners 

meegenomen om tot nieuwe varianten te komen. 

One Architecture is van mening dat op de VHG-locatie een 

geknikt gebouw moet komen omdat dit de bestaande lijnen 

in het gebied beter volgt. De gemeente heeft, net als het wijk-

team, een duidelijke voorkeur voor een variant waarin het 

gebouw op de VHG-locatie herhaald wordt op de Oostvogel-

locatie. 

De gelede vorm van de beide gebouwen maakt dat ze minder 

massaal zijn en wat speelser ogen. Het parkeerterrein bij het 

gebouw op de Oostvogellocatie biedt voordelen. Het gebouw 

staat vanaf de Voorwillenseweg gezien helemaal in het groen 

en de parkeerplaatsen domineren niet het straatbeeld in de 

Bernadottelaan.

2. Aangepaste plan d.d. 9 december 2015
Dit zijn de verbeterpunten ten opzichte van het oorspronkelijk 

plan: 

• Het zicht en de beleving vanuit de Helena Rietbergstraat 

richting de Bunchestraat is meer open en groener. 

• De hoogtebeleving is vergelijkbaar met de voormalige 

Oostvogel. Dit komt door de grotere afstand. 

• Parkeren domineert niet het straatbeeld.

• Conclusies van de zonstudie geven aan dat de bezon-

ning in de geschakelde variant ten opzichte van het 

eerste ontwerp verbeterd is, wat meer aansluit bij de 

bestaande situatie. 
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bewoners aan de zuidzijde van de straat. Dat geeft extra 

druk op de ruimte. Binnen de VHG-Oostvogelstrook is niet 

veel te herverdelen. Het probleem wordt dan gewoon naar 

een andere plek verschoven. 

De bestaande fl ats hebben een hoogte van 3½ woonlaag 

(het souterrain is half verzonken) Hoe hoog worden de 

nieuwe gebouwen?

De fl ats worden deels 4 verdiepingen hoog en deels 5. 

Waarom is de fl at maximaal 5 hoog? Waarom zijn beide 

fl ats niet 4 hoog?

Je zou dan wel 3 gebouwen nodig hebben om alle wonin-

gen te kunnen bouwen. Dit betekent dat de rand van de 

wijk dichter bebouwd wordt en dit gaat ten koste van het 

groen. Tevens zijn drie woongebouwen duurder dan twee 

waardoor nieuwe sociale huurwoningen fi nancieel niet 

haalbaar zijn.

Waarom kunnen de oude fl ats niet vervangen worden 

door nieuwbouw? 

Buiten het feit dat door de eisen van de nieuwbouw de 

gebouwen een stuk forser zullen zijn (ten koste van het 

groen), zijn 4 appartementgebouwen op de VHG niet wen-

selijk. Nieuwe opzet van Gouda Oost is om meer variatie in 

het soort woningen en bewoners. Verder is de Oostvogel-

locatie een bijzondere plek in de wijk, op het snijpunt van 

twee lange groene lijnen. Met laagbouw zou die locatie 

helemaal prive-domein worden. Met appartementen blijft 

deze plek meer open. 

Waarom niet 2 fl ats bouwen: één aan het Stresemann-

pad en één aan de Bernadottelaan?

De Oostvogellocatie is een uitermate geschikte plek voor 

een bijzonder appartementengebouw dat omringd wordt 

door groen. Zie ook antwoord op vorige vraag. 

Op de VHG staan 4 x 12 woningen en 8 eengezinswonin-

gen, dit is in totaal 56 woningen. Hoe komt men aan het 

nieuwe aantal woningen? 

In de gebiedontwikkelingsovereenkomst Gouda Oost tussen 

Woonpartners en gemeente Gouda is een minimum aantal 

te bouwen nieuwbouwwoningen afgesproken. Verder is 

afgesproken dat 40% van de woningen sociaal moeten zijn. 

De woningen op de VHG en Oostvogel zijn nodig om aan 

deze afspraken te voldoen. Woonpartners bouwt circa 60 

huurappartementen verdeeld over de twee locaties terug. 

3. Artist impressions van de verschillende zichtlijnen

Foto 1 uitzicht vanuit Voorwillenseweg

Foto 2 uitzicht vanuit de Bunchestraat

Foto 3 uitzicht vanuit Voorwillenseweg brug

Foto 4 staat op de www.woonpartners-mh.nl

Meest gestelde vragen
Neemt de verkeersdrukte locatie Oostvogel toe?

Er waren veel verkeersbewegingen toen de Oostvogel ge-

bruikt werd als school en later als moskee. De verwachting 

is dat de bewegingen af zullen nemen, nu er woningen wor-

den gebouwd. 

Waarom moeten er zoveel parkeerplaatsen bij komen?

Bij de plannen moet men rekening houden met de 

parkeernorm die geldt voor nieuwbouw. Deze parkeernorm 

is hoger dan de huidige. Men mag niet afwijken van deze 

norm. Daarnaast zijn bij het ophogen en herinrichten van 

de buurt veel parkeerplaatsen naar de noordzijde van de 

Bunchestraat geschoven, die gebruikt worden door 
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Bewoner Nansenstraat is blij dat de verkeerssituatie in 

haar buurt gehandhaafd blijft. Ze hoopt ook dat het stukje 

groen aan de Voorwillens blijft bestaan.

We verwachten dat dit zelfs meer dan nu onderdeel van de 

wijk zal worden. Is onderdeel van onze uitgangspunten voor 

de wijk: het versterken van de lange groene lijnen.

Sommige woningen vanaf de Bunchestraat hebben in de 

nieuwe situatie minder goed uitzicht 

Het klopt dat in de nieuwe situatie woningen op andere 

plekken komen dan in de huidige situatie. Voor nieuwbouw 

van de eengezinswoningen is gekeken naar een variant 

met 2 rijen haaks op de Bunchestraat. Maar het doorzicht 

vanaf de straat is dan beter. In de praktijk is het mogelijk dat 

de toekomstige bewoners hun achtertuinen aan de straat-

zijde zullen afschermen met hoge schuttingen. Dat lijkt ons 

geen goede optie. Gekozen wordt om het plan op deze plek 

niet te wijzigen met 2 parallel rijen woningen omdat op 

deze wijze een net straatbeeld kan worden gecreeerd en be-

houden. 

Een voorstel wordt gedaan om bij de VHG de parkeer-

plaatsen nog niet aan te leggen, maar dat pas in fase 2 uit 

te voeren. 

Het aantal parkeeplaatsen is nodig om de benodigde ver-

gunningen te verkrijgen. Parkeernorm is een gegeven feit.

Om inbraakoverlast te beperken, hebben de bewoners sa-

men met de gemeente maatregelen genomen, namenlijk 

het afsluiten of beperken van mogelijke vluchtroutes. Men 

stelt voor om met behulp van begroeiïng en hekken deze 

doorgangen te beperken. 

Daar wordt naar gekeken. Het aanbrengen van lage vege-

tatie op bepaalde plekken zou dit vluchten wat kunnen hin-

deren. We willen dit in ieder geval oplossen of verbeteren 

zonder hekken.

Graag de parkeerplaatsen op de VHG-locatie camoufl eren 

door aanleg van groen.

Plaatselijk kan dit, maar we moeten ook denken aan de soci-

ale veiligheid op de parkeerplaats zelf.

Vervolg procedure bestemmingsplan wijziging
In de komende periode zal het bestemmingsplan voor de 

locaties Oostvogel en VHG door de gemeente worden op-

gesteld. De planning is dat het bestemmingsplan net na de 

zomervakantie 2016 ter inzage wordt gelegd. In die periode 

kunt u dan uw zienswijzen bekend maken bij de gemeente.

Huidige bewoners hebben terugkomstgarantie in Gouda 

Oost. Eerst wordt het woongebouw op de Oostvogellocatie 

gebouwd. Bewoners van de VHG kunnen kiezen om 

rechtstreeks naar de nieuwbouw op de Oostvogel te verhui-

zen. 

Hoe is de situering van de ramen en de balkons?

De architect heeft de gebouwen nog niet volledig uitge-

werkt, maar we denken dat de balkons overwegend op 

zuid, west en oost zullen zitten, en hooguit een paar keer op 

noord. Ramen aan alle zijden, maar grote ramen van woon-

kamers vooral daar waar ook de balkons zitten.

Hoe zit het met de inrichting van het openbaar gebied?

De huidige straten worden zo veel mogelijk gehandhaafd. 

Daar waar het nodig is om het parkeren op te lossen, worden 

de straten aangepast. Verder komen er 2 parkeerterreinen 

om aan de benodigde parkeervraag te voldoen. 

 

Door de vorm en ligging van de nieuwe gebouwen zal 

een aantal appartementen beperkt zonlicht krijgen. Hoe 

wordt dit 

opgelost?

Is ook een aandachtspunt. Verkenning tot nu toe wijzen erop 

dat straks 3 nieuwe woningen beperkt zon hebben maar wel 

een mooi uitzicht.

Meest gemaakte opmerkingen
Men vraagt aandacht voor het behoud van de mooie bo-

men aan de Voorwillenseweg. 

Dit heeft zeker de aandacht. Het is niet de intentie om de 

bomen te kappen, maar er staat een zeer beperkt aantal bo-

men in de weg voor de nieuwbouw. Eén daarvan is inder-

daad een mooie grote boom, op de hoek Bernardottelaan-

VHG. Er komt nog een inventarisatie naar de kwaliteit en 

gezondheid van de bomen of de verplantbaarheid ervan. 

Het park aan de VHG, zoals omschreven in de presentatie, 

vinden sommigen een woestenij. Er is enige discussie over 

het gebruik en de uitstraling van het pad bij de VHG. Een 

zegt dat het pad nooit gebruikt wordt, maar de meesten 

zeggen van wel en vinden het een mooie stukje groen. 

Aandachtspunt is wel het onderhoud.

Deze wandelzone wordt zoveel mogelijk intact gehouden. 

Deze zone wordt juist toegejuichd en zal zelfs verder doorge-

trokken worden naar de Oostvogellocatie. Door straks meer 

zicht op de VHG te creëren zal deze zone als prettiger worden 

ervaren en een wandelroute worden. 
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