
 

Commissie ontwikkeling 06 februari 2020 - Voorzitter: Mw D. Leitner 

Inspreken: 

 

Leden van de commissie Ontwikkeling, goedenavond! 

Mijn naam is Ineke Vogt, 

en ik vertegenwoordig hier alle bewoners van de Top Naefflaan 1 t/m 5.  

 

- Om te beginnen, geen supermarkt bij ons aan de overkant.  

Daar zijn super blij mee. 

- Momenteel staat bij ons aan de voorzijde het gebouw van Nieuw Delftweide. Dat is een hoog gebouw. 

Vandaar dat voor ons het woongenot aan de achterzijde heel belangrijk is. Momenteel hebben we 

daar veel gras, diverse bossages, veel bomen, en een verre doorkijk naar alle kanten. We hebben er 

begrip voor dat er gebouwd gaat worden, maar wij gaan daardoor  wel van veel groen naar veel grijs.  

- Dan kom ik nu op het punt dat voor ons van groot belang is:  

de afstand van het nieuwe woongebouw langs de Orionweg tot onze gevels; die wordt 10,5 meter.  

Dat vinden we heel erg dichtbij!  

In onze zienswijze hebben we dat o.a. al aangegeven. We willen dat het nieuwe woongebouw verder 

weg komt te liggen!  

- Wat we graag willen is, dat bij ons dezelfde afstand tot de nieuwe gebouwen wordt aangehouden als 

bij het Planetenplein. Namelijk 16,5 meter tot de gevels daar. Dus 6 meter meer dan de geplande 

10,5 meter bij ons.  

- Dan kan de 6 meter diepe bossage, achter de tuin van Top Naefflaan nr 1, behouden blijven. En heel 

graag ook de mooie bloesemboom, die daarin staat.  

- Dat voorkomt ook, dat er een steeg ontstaat achter onze tuinen. Het woongebouw van drie 

bouwlagen is hoger en breder dan een gewone hoekwoning. Het voetpad door de steeg zal drukker, 

maar ook onveilig zijn, en doet afbreuk aan ons gevoel van waarde voor de mooie plek waar we nu 

zitten.  

- Wat ook een groot voordeel is als de nieuwe gebouwen op 16,5 meter komen, dat we nog zicht 

houden op de mooie Orionweg met zijn groen.  

- Wat betreft afstand, zelfs in de geplande nieuwe woonstraat in het blok, is de afstand tussen de 

huizen ruim gepland.  

- Wat betreft de geleiding van de gebouwen langs de Orionweg, de geplande woonblokken  worden 

dan meer gelijk aan elkaar, ipv een langer en een korter gebouw. 

- In 2014 heeft de bewoner van nummer 1 een aanvraag gedaan om extra grond achter zijn tuin te 

kopen. De aanvraag is afgewezen.  

Het antwoord luidde, en ik citeer uit de antwoordmail: “de gemeente blijft bij het standpunt dat het 

stukje grond onderdeel uitmaakt van een groter geheel dat een open en groen karakter moet 

behouden”. Dat was in 2014. 

- Wij willen u vragen, leden van de commissie Ontwikkeling, de afstand tot het nieuwe gebouw  aan te 

passen van 10,5 meter naar 16,5 meter van onze gevels. Net zoals dat het geval is bij het Plesmanplein 

en bij de nieuwe woonstraat. Hiermee zorgt u, dat niet alleen de nieuwe bewoners, maar ook de 

bestaande bewoners in de toekomst met plezier kunnen blijven wonen. 

Hartelijk dank voor uw aandacht, ook namens alle bewoners van de Top Naefflaan 1 t/m 5. 

 

Als u vragen heeft, dan hoor ik het graag.  
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Vergaderstuk 2 - Ontwikkelvisie Orionweg/Planetenlaan: 

Blz 4, huidige situatie: 

 

 

Blz. 39 geplande situatie in de ontwikkelvisie: 

 


