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Pre-Advies 

 
 

Naar aanleiding van het inrichtingsplan van april 2014 heeft de Woonadviescommissie de 
volgende opmerkingen en vragen over dit project. 
 
Eigendom. 
Er wordt gesproken in het inrichtingsplan over één erf (één eigenaar?), de locatie blijft privé 
terrein, de weg wordt een ‘eigen weg’ voor de bewoners en het stuk natuurgrond wordt (door 
dezelfde eigenaar? ) extensief beheerd. Dit roept bij ons de vraag op hoe het eigendom van 
de woningen wordt geregeld. Komt er een Vereniging van Eigenaren? Gaat deze VvE ook 
het stuk natuurgrond beheren? 
Ervaring leert dat VvE’s doorgaans slecht functioneren en we voorzien problemen met name 
als het gaat over het beheer van de natuurgrond. Ook de verkoop van (een van) de 
woningen in een later stadium zal bemoeilijkt worden door de verplichte afdracht aan de al 
dan niet functionerende VvE. Ook voorzien we problemen met het oud Hollandse spel 
‘Landje Pik’ als het stuk natuurgrond niet in handen is van een onafhankelijk beheerder. 
Liever pleiten we voor een heldere verkaveling van de grond. 
 
Positionering van de woningen 
Twee van de drie ingetekende woningen krijgen een kap in N/Z richting. Dit maakt plaatsing 
van zonnepanelen een stuk minder aantrekkelijk dan bij een O/W plaatsing zoals op de 
derde (bestaande) woning. We pleiten voor een aanpassing die meer mogelijkheden biedt 
voor toepassing van zonnepanelen. 
 
Bijgebouwen. 
De bijgebouwen dienen allen onder de kap van de ingetekende woningen te worden 
gerealiseerd. Ervaring leert dat mensen toch een schuurtje, garage, tuinhuis e.d. willen 
plaatsen los van het huis. Hoe is te voorkomen dat in de toekomst toch bijgebouwen zullen 
worden geplaatst los van de woningen? 
 
Aantal woningen. 
De strook achter de ingetekende woningen kan duidelijk natuurwaarde hebben als open plek 
in het bos. We vragen ons echter af of het stukje tussen de bestaande woning op het perceel 
(A) en de woningen aan de Noorderlaan (nr 17) van circa 1000 m2, veel natuurwaarde heeft. 
Wellicht zou hier een vierde woning gerealiseerd kunnen worden. Als de bestaande woning 
wordt vervangen door nieuwbouw die een klein stukje naar achteren wordt geplaatst, kan 
een eventuele vierde woning bereikbaar worden gemaakt. 
 
 


