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Wat was er oorspronkelijk gepland?

• Project van Janssen Bouw

• Zowel Houtstraat als Dr. Poelsstraat volledig dicht gebouwd

• Geen parkeerplaatsen voor openbaar gebruik zoals nu het geval is 
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Plan Janssen van boven
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De gestelde vragen 

1. Waarom is er niet gekozen voor een bredere en samenhangende aanpak 
door buurtbewoners actief te informeren en te betrekken als 
gelijkwaardige partner?

Antwoord: vanuit het perspectief van Vanhier Wonen (VhW) kan je pas 
iets communiceren als je ook daadwerkelijk iets hebt! Dat is op het 
moment van het onherroepelijk zijn van een vergunning en zodra de 
grond in eigendom is. Voor de voorbereidingscommunicatie zijn de 
daarvoor bestemde kanalen als krant, publicatie op officiële 
bekendmakingen (overheid.nl), publicatie in de Onder Ons en de 
inzage bij het gemeentehuis uit en te na ingezet en gebruikt. 
Communicatie over het project vindt door VhW bij 100% doorgang 
project. Daarbij worden omwonenden betrokken.



De gestelde vragen 

2. Waarom is besloten tot 3 bouwlagen en 20 wooneenheden? Dit past qua 
omvang en schaalgrootte niet in het straatbeeld en heeft negatieve 
invloed de kwaliteit van de leefomgeving. En is dit niet in strijd met het 
bestemmingsplan? In eerdere toezeggingen van de gemeente is immers 
altijd sprake geweest van max. 10 wooneenheden en 2 bouwlagen.

Antwoord: Het gebouw is niet anders in hoogte dan de 
omringende bebouwing; ook hier zijn bij het overgrote deel 
3 lagen gebouwd. Er wordt door de dorpsbouwmeester 
streng gecontroleerd op uitvoering en inpasbaarheid van de 
massa (en uiteraard op de kwaliteit, zoals kleuren en 
materialen, en vormgeving). De conclusie was dat dit project 
uitstekend bij de maat en schaal van Klimmen past!
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3. Hoe verlopen de verwachte verkeersstromen en welke invloed heeft dit 
op de omringende straten? Welke gevolgen voor de leefomgeving heeft 
de verkeerstoename (bijv. luchtkwaliteit, geluidshinder, gezondheid en 
verkeersveiligheid)? Zeker gezien het feit dat in de directe nabijheid 
kwetsbare ouderen wonen (WoZoCo) en het beoogde complex bedoeld is 
voor ouderen.

Antwoord: alle noodzakelijke onderzoeken, waaronder ook 
verkeerstromen, geluid en luchtkwaliteit, zijn een onderdeel 
van de Omgevingsvergunning en ruim binnen alle normen.
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4. Voor een vitale leefomgeving is groen belangrijk. Heeft een deel van het 
beoogde perceel ook niet de bestemming groenvoorziening/tuin? Waarom 
moet groen wijken voor stenen? Zeker op de enige plek in het centrum van 
Klimmen die nu nog groen is. Senioren en ouderen hebben, dicht bij huis 
behoefte aan voorzieningen voor beweging, rust en sociale ontmoeting. Dit 
is de enige plek in het centrum en dicht bij een woon-zorgcomplex met 
mogelijkheden voor bijvoorbeeld beweegtoestellen, rustbankjes, sociale 
moestuin en jeu de boules banen.

Antwoord: de bestemming is wonen. In het ontwerp is 
rekening gehouden met een groene inrichting. De  wensen 
die onder u leven  zullen doorgeleid worden naar  de 
betreffende portefeuillehouder.
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5. Er zijn zorgen over het parkeren. Hoeveel parkeerplaatsen worden 
aangelegd en voor wie? Wordt het gehele perceel geschikt voor 
parkeren? Is er nog aandacht voor groeninrichting of moeten alle groen 
wijken (met alle gevolgen van dien)?

Antwoord: zoals reeds gezegd zijn alle onderzoeken gedaan. 
Verder worden alle noodzakelijk parkeervoorzieningen voor 
de bewoners geregeld op eigen terrein. Daarbij blijven de 
bestaande parkeerrechten en het recht van overpad 
gehandhaafd. De openbare parkeerplaatsen blijven eveneens 
gehandhaafd. In totaal komen er 37 parkeerplaatsen, 
waarbij dus ook aandacht is voor een groene aankleding.
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6. Wie is de beoogde doelgroep voor de appartementen? Zijn het sociale 
huurappartementen? Zijn de wooneenheden primair voor senioren van 
Klimmen/Voerendaal? Of ook voor woningzoekenden uit de omgeving? 
Welke mogelijkheden zijn er om hierin te sturen?

Antwoord: het zijn alle levensloop bestendige (LLB) 
woningen welke bij eerste verhuur zullen worden ingezet om 
55+’ers die nu in een eengezinswoning wonen, terwijl ze 
graag naar een LLB appartement willen verhuizen, te 
huisvesten. Samen met de gemeente kunnen we sturen op 
primair op senioren uit  deze gemeente.
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