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Geachte meneer/mevrouw, 

Naar aanleiding van de informatiebijeenkomst op 2 oktober 2019 voor de herontwikkeling 

van het complex Aart van der Leeuwstraat, hebben wij een viertal reacties van 

omwonenden ontvangen. Hieronder vindt u onze reactie. 

Samen met de gemeente hebben wij uw reacties zorgvuldig doorgenomen. Daarnaast 

hebben wij de situatie ter plaatse beoordeeld. Na een integrale afweging hebben wij 

besloten het plan niet aan te passen. Wij begrijpen dat dit voor u teleurstellend is. U kunt 

hieronder onze afwegingen voor deze keuze lezen. Aangezien een aantal reacties 

vergelijkbaar waren, hebben we de beantwoording in twee onderwerpen geclusterd. 

1. Uitzicht Jan Prinslaan/Generaal Spoorlaan 
De betreffende reacties concentreren zich op het verlies aan uitzicht voor een 
deel van de bewoners van de woongebouwen aan de noordzijde van het plan. 
Aangegeven wordt dat het huidige uitzicht op het binnenterrein van de te slopen 
woningen verloren gaat, waarbij wordt gevraagd om het U-vormige gebouw van 
de nieuwbouw elders te plaatsen of niet te realiseren.  
 
Naar aanleiding van uw reacties hebben wij nogmaals ter plaatse de situatie 
beoordeeld. We hebben meerdere woningen bezocht, ook tezamen met de 
stedenbouwkundige van de gemeente. Ons is duidelijk geworden dat het verlies 
aan uitzicht specifiek geldt voor 1 blok van het wooncomplex Volkerak, zijnde de 
7 woningen die direct met hun woonkamer uitkijken op het toekomstige U-blok.  
 
De beoordeling van de situatie ter plekke heeft geen aanleiding gegeven tot 
planbijstelling. Hoewel sprake is van een beperking aan uitzicht voor deze 7 
huishoudens, is de afstand van ruim 20 meter tussen de bestaande bouw en 
nieuwbouw beoordeeld als meer dan acceptabel voor bebouwing in een stedelijk 
gebied rondom een winkelcentrum. De nieuwe gevel komt 3,5 meter verder weg 
te staan ten opzichte van de gevel van de huidige snackbar en 0,5 meter verder 
ten opzichte van de huidige gevel van het bestaande portiekblok. 
 

2. Breedte Jan Prinslaan 
In de reacties wordt geopperd dat de breedte van de Jan Prinslaan in het 
voorliggende plan smaller wordt. 
 
We hebben voor de Jan Prinslaan onderzocht hoe deze straat een echte laan 
kan worden. In de huidige situatie wordt half op de stoep geparkeerd, waardoor 
nauwelijks ruimte voor de voetganger overblijft. In de toekomstige situatie wordt 
de openbare ruimte opnieuw ingericht. Er ontstaat een fatsoenlijke stoep van 2 
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meter, zonder dat er nog auto’s op de stoep parkeren. De parkeerplaatsen 
komen in parkeervakken (langsparkeren) aan weerzijden van de straat. Zo 
ontstaat er voldoende ruimte om bestaande bomen te behouden, nieuwe bomen 
te planten en een groenstrook te realiseren tussen het gebouw en de stoep. De 
ruimte tussen de gevel van de bestaande bebouwing en de straat wordt 3 meter. 
Dit is 0,5 meter breder ten opzichte van de huidige situatie (2,5 meter). De straat 
wordt ook een halve meter breder. Waar het buurtbedrijf en de snackbar aan de 
straat staan, komt een brede groenzone die een buffer vormt tussen de 
nieuwbouw en de straat. De gevel van de nieuwe bebouwing staat een halve 
meter verder weg ten opzichte van de huidige 3,5-laagse bouwblokken. 
 

Het is een gegeven dat er een opgave tot verdichting is voor de stad. Daarom is op 

stedelijk niveau een bewuste, zorgvuldige afweging gemaakt om op deze goed gelegen 

locatie (direct naast het winkelcentrum en het wijkpark) tot deze stedenbouwkundige 

opzet te komen. We beseffen dat de opgave voor de stad tot het bouwen van meer 

woningen in dit geval niet aansluit bij de individuele belangen van een aantal direct 

omwonenden. Alles overwegend is het huidige voorliggende stedenbouwkundig ontwerp 

voor de Aart van der Leeuwstraat echter een goed doordacht en integraal plan waarbij 

zoveel mogelijk groen behouden blijft, er meer ruimte komt voor meer bomen, 

fatsoenlijke stoepen, duidelijk gemarkeerde parkeerplaatsen en nieuwe bebouwing die 

zorgvuldig is ingepast binnen de structuren van de wijk. 

De gehele buurt kent een symmetrische opzet, aansluitend op de bestaande symmetrie 

van Delftwijk-Zuid. De buitenste twee blokken zijn op dit moment identiek van opzet met 

kleinschalige bedrijfsruimten aan de Jan Prinslaan. Op deze plek wordt in de nieuwbouw 

de U gesloten om een straatgevel te realiseren die goed geadresseerd is aan de Jan 

Prinslaan. Daarmee markeren beide buitenste bouwblokken het begin en het einde van 

de nieuwe bebouwing langs de Jan Prinslaan. De middelste twee bouwblokken liggen 

verder af van de Jan Prinslaan. Om de relatie met het park te versterken worden de 

garageboxen langs de Jan Prinslaan gesloopt en ontstaat er een groene verbinding 

tussen de binnenhoven en het park. Hier staan ook de beeldbepalende Pluimiepen die 

zo behouden worden. 

Daarbij willen we u wel via deze weg toezeggen dat wij bij de verdere uitwerking van het 

ontwerp van de nieuwbouw aan de architect zullen opdragen om bij het ontwerp van de 

bebouwing en gevels specifiek rekening te houden met het belang van een aantrekkelijk 

gevelbeeld voor de bewoners aan de noordzijde van de Jan Prinslaan. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

B. Riteco 

Projectontwikkelaar 

 


