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Verslag 5e vergadering bewonersgroep Bomenbuurt Westerbork 
Datum 7 november 2022. Aanvang 19.30 uur. Sluiting 21.15 uur. 

Deelnemers 

Aanwezig 

Bewoners:  Dick Willems - Doryne Tieben - Grietje Kuipers - Han Sytsma - Henk Dokter - Jacco 

Hiemstra (vz) - Jelle Reitsma - Johan Wenting - Klaas Hoving - Michael 

Hoogenboom - Sandra Santing. 

Buurtvereniging: Arjan Nijweninga. 

Gemeente MD: Ellen Huisman - Rico Schans (verlaat na de presentatie de vergadering). 

HV-Samen Sterk: Fenny Beuving. 

Welzijnswerk MD: Johannes Schouten. 

WITS: ... 

Woonservice:  Roel Boender- Yvonne Stel - Anice Tu. 

Afwezig 

Bewoners: … 

Gemeente MD: Gerard Epping. 

HV-Samen Sterk: … 

Welzijnswerk MD: … 

WITS: ... 

Woonservice: … 

1. Welkom/Opening 

Jacco opent de bijeenkomst, heet iedereen welkom, in het bijzonder wethouder Rico Schans die de 

presentatie bijwoont, ook om kennis te maken met de bewonersgroep. 

Mededelingen 
Jacco de agenda bestaat bijna volledig uit de presentatie van Ellen en Roel met uitleg over het proces 

van herinrichting bomenbuurt waar de bewonersgroep onderdeel van is. 

2. Volgend overleg 

Besluitvorming 
Jacco stuurt een datum prikker. 

3. Presentatie proces herinrichting bomenbuurt Westerbork 

Presentatie door Ellen Huisman en Roel Boender. Na afloop van de presentatie verlaat Rico Schans 

de vergadering. Vragen aan hem kunnen via Ellen Huisman gesteld worden. Jacco bedankt hem 

namens de groep voor de tijd die hij hiervoor heeft vrijgemaakt. 

Vragenronde nav de presentatie 
De vragen komen uit de vergadering, de antwoorden daarop van woonservice. Antwoorden van 

anderen zijn expliciet zo aangegeven. 

1. Hoeveel particuliere woningen zijn er in het gebied van de herinrichting? 

99 woningen. Ongeveer 50% huur en 50% koop in de buurt. 

2. Wat doen we als bewonersgroep totdat het stedenbouwkundig bureau aan het werk gaat? Wat 

gebeurt er met de informatie die al verzameld is tot dat moment? Moet daar nog iets mee? 
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De stap die nu gezet moet worden is het bureau erbij halen. De voorkeur gaat uit naar bureau 

Noord, zij hebben al de nodige kennis en ervaring opgebouwd. Maar dat is nog even afwachten, 

ook ivm een eventuele aanbesteding (duurt zo 3 mnd.). De bewonersgroep heeft vanuit 

woonservice en de gemeente gezien totdat het bureau is aangehaakt (+/- januari 2023) niets te 

doen. En dan in Q1 (kwartaal 1) van 2023 komt de bewonersgroep er weer bij om input te 

leveren aan het bureau. 

3. Is het een idee om als bewonersgroep totdat het stedenbouwkundig bureau is aangehaakt zelf 

initiatieven te ontwikkelen, zoals een enquête houden, terugkoppeling naar de bewoners van 

wat er al is zoals de post-its? Een eigen verhaal maken? Er komen nu steeds meer vragen vanuit 

de bewoners, doordat er al van alles in de buurt gebeurt. 

Jacco: daar is de volgende vergadering voor bedoeld. In de meet en great voor de hele buurt die 

in de pijplijn zit, komen een aantal van die zaken mooi bij elkaar. 

WS: dat zou heel mooi zijn. Maar ook in Q1 is er nog ruimte genoeg om als bewoners zaken in te 

brengen. Woonservice kan daarbij ondersteunen met drukwerk en dergelijke via Yvonne Stel. 

4. In hoeverre is het plan dat destijds nav. de buurtschouw gemaakt is nog relevant voor de 

toekomst? Hoe zit het met het bestemmingsplan? 

Een direct antwoord is nog niet mogelijk. Dat ligt er ook aan hoe de scenario's eruit komen te 

zien. Als het ontwerp en de structuur van de wijk echt anders wordt dan wat er nu ligt, krijg je te 

maken met bijvoorbeeld bestemmingsplan wijzigingen. Dan komt bijvoorbeeld ook het 

waterschap om de hoek kijken. 

5. Zou in de intentieverklaring niet de al bestaande plannen zoveel mogelijk worden meegenomen? 

Daar zouden we nog inzage in krijgen. 

De bewonersgroep heeft al inzage en inspraak gehad in de intentieverklaring. Daar is 

woonservice mee aan de gang geweest en heeft de opmerkingen die gemaakt zijn, zoveel 

mogelijk opgenomen. En nu willen we graag door. De intentieverklaring is een verklaring tussen 

de gemeente en woonservice waarin ze onderlinge afspraken maken. uiteindelijk gaat die 

verklaring dus over hoe de gemeente en woonservice in dit gebied staan. In de intentieverklaring 

staat dat de gemeente en woonservice het heel belangrijk vinden dat de bewoners mee worden 

genomen in het proces. Er is een verschil tussen de intentieovereenkomst en de 

samenwerkingsovereenkomst. In die laatste worden concrete afspraken met planningen en 

budget vastgelegd. 

6. Het verduurzamingsproject is al aan de gang, terwijl er nog geen ontwerpdocument is. 

Normaal gesproken werken we dat helemaal zo uit. Maar er moet ook gewoon doorgang 

plaatsvinden in het project. Dat is dan ook zichtbaar in de buurt dat er wat gebeurt. 

7. Is er totdat de huizen herbouwd worden, wat nog jaren kan duren, nog wat mogelijk voor die 

huizen qua verduurzaming? Zeker gezien de huidige energieprijzen? WITS gaat bijvoorbeeld met 

warmte camera's kijken bij de huizen die verduurzaamd worden, waar de warmte lekken zitten. 

Kan dat dan niet ook meteen gedaan worden voor de huizen die tzt. gesloopt en herbouwd 

worden? 

Woonservice gaat geen grote investeringen in die huizen doen. Er is intern wel een projectgroep 

bezig die aan het kijken is wat woonservice nog kan doen aan besparingen voor mensen die het 

moeilijk hebben, zoals kieren dichten, onderzoek warmte verlies en talloze andere ideeën. Het 

zogenaamde laag hangend fruit: voor weinig kosten, veel plezier. 
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8. Wat staat er de komende 5 jaar op stapel vanuit de gemeente in de buurt? Bijvoorbeeld de weg 

gaat nu vaak open en weer dicht en weer open. 

Gemeente: daarvoor is een inventarisatie gedaan in de buurt. Dit om te voorkomen dat het weer 

voorkomt, zoals bij het project Beukenlaan/Lindelaan, dat projecten langs elkaar heen lopen en 

dat dat meer op elkaar afgestemd kan worden. De gemeente probeert de nutsbedrijven daar ook 

zoveel mogelijk bij te betrekken. 

9. Hoe is het met de bomen in de buurt en de bomen analyse? Er gaat op de Beukenlaan 43 ook 

weer een boom af, hoe zit dat? Komt er dan weer een nieuwe? We hopen dat er wel alles aan 

gedaan wordt de bomen te behouden. Dat is de charme van de bomenbuurt. En 50 jaar oude 

bomen, groeien niet zomaar bij als je jonge bomen plant. 

Gemeente: die is er wel, maar die is nog niet gedeeld maar gaat gedeeld worden via de voorzitter 

naar de bewonersgroep. 

WS: vanuit het waterschap is aangegeven dat we in het verleden heel vaak de verkeerde bomen 

hebben aangeplant. Heel vaak van die hoog groeiers, die én het licht wegnemen, maar ook vaak 

aan de verkeerde kant zodat je al het bladafval in de goten krijgt. Ondanks het 

bomenonderhoud, gaan de bomen er een keer af. Ze overleven niet alles en op een keer is het 

gewoon op. En ontstaat er gevaar voor de buurt. Met een goed bomenplan hoeft dat geen 

probleem te zijn. Een bomeneffect analyse kan daar meer helderheid over bieden. Die van de 

bomenbuurt zal worden gedeeld. 

10. Welke rol speelt het groen beleidsplan van de gemeente hierin? Je kunt bijvoorbeeld het 

onderhoud van de bomen ook door de buurt laten doen. 

Gemeente: daar zullen we wel naar toe gaan. Dat soort ideeën moeten we samen bespreken. 

11. Hoe zit het met het buurthuis en de volkstuinen vanuit de gemeente? Is daar al meer over 

bekend? 

Nee, nog niet. 

12. Wordt de nieuwbouw ook gas loos? 

De nieuwbouw wordt gas loos. 

13. Is er al een kleine indicatie over hoe de woningen komen te staan? 

Die is er niet. Daar is dit herinrichtingsproces voor bedoeld. 

14. Risico's voor het project? 

Er zijn financiële kaders. En de prijzen rijzen momenteel de pan uit. Woonservice weet haast niet 

hoe dit nog te financieren en is alle mogelijkheden aan het bekijken. De overheid ziet dat ook 

gebeuren. En ziet ook dat de coöperaties de aanjagers zijn voor de verduurzaming en 

vernieuwing. Er zijn geen subsidies. Woonservice moet het met haar eigen geld doen. Het gevolg 

is dat woonservice moet kijken wat voor alternatieven er nog zijn en wat ze nog wel mag. De 

overheid heeft gezegd dat de coöperaties alleen nog maar sociale huur mogen bouwen en geen 

koop woningen meer, want dat is niet hun business. Maar het kan zijn dat je in een gebied 

ontwikkel traject (dan moet het wel een gebied ontwikkel traject zijn) wat koopwoningen mag 

realiseren. Daarmee kun je misschien een stukje wat je tekort komt op de sociale huur woningen 

financieren. Maar dat betekent wel wat voor de buurt. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat er 

geen 42, maar bijvoorbeeld 38 nieuwe huur woningen worden gerealiseerd en 4 koop woningen, 

omdat woonservice het anders gewoon niet kan financieren. Maar het kan dus zijn dat 
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woonservices haar ambities moet bijstellen. Daarnaast is er ook vrijwel altijd een vraag naar 

levensloop bestendig wonen 

15. Hoe en wanneer kunnen wij inzicht krijgen als woonservice haar ambities moet gaan bijstellen? 

Zijn er momenten en (vaste) punten in de structuur van woonservice in het komende jaar 

waarover daar helderheid gaat komen? 

Zodra het ontwerpdocument vorm krijgt kan woonservice kijken wat voor invloed het heeft op 

haar ambities. Kan woonservice die dingen realiseren of moet er een ander stapje gedaan 

worden? De ambitie van woonservice is het verduurzamen en vernieuwen van woningen. Alleen 

kan de tijd ons soms gaan inhalen met alles wat er gebeurt. En daar heeft woonservice geen 

controle over. En dat kan soms maken dat je moet gaan heroverwegen. 

Voor de gemeente geldt hetzelfde. Het budget voor de herinrichting ligt ook niet op de plank. 

Dat zal aangevraagd moeten worden bij de gemeenteraad. En dat is ook een lange route. Eerst 

het ontwerpdocument, dan een business case waar de financiën aan hangen. En daarop keuzes 

maken. 

16. Hoe verlopen de gesprekken met Enexis? Er worden al allerlei kabels getrokken en vernieuwd. 

Zijn die wel toekomst bestendig en voor hoe lang? Past de herinrichting daar nog bij? 

Zowel woonservice als de gemeente hebben gesprekken gehad en komen er nog, ook op 

bestuurlijk niveau. Enexis gaat pas echt meedoen als wij een plan hebben. In het verleden 

hebben woonservice en de gemeente projecten niet goed op elkaar en met Enexis afgestemd en 

visa versa. Dat heeft de huidige situatie veroorzaakt, maar dat zij zo. Enexis heeft sowieso een 

probleem met het tijdig voldoende capaciteit kunnen leveren voor alle nieuwbouw projecten, 

zon- en windparken etc. Grootverbruikers is helemaal een probleem. Enexis heeft daarbij ook te 

maken met financiële kaders e.d. We gaan gewoon door met het project en zullen gaande weg 

zien welke gevolgen het heeft en wat dat voor partijen als Enexis betekent en hoe die daarmee 

omgaan. 

17. Kunnen we de ambities voor de buurt niet opschroeven? Bijvoorbeeld om te gaan kijken hoe we 

hier de groenste wijk van Nederland van kunnen maken? 

De gemeente heeft samen met woonservice een werkgroep verduurzaming opgericht. Daar kan 

dit in worden besproken. Los van alle voorlichting over voorliggende leningen en subsidies. De 

gemeente is bezig met een lokale uitvoeringsagenda voor klimaat adaptatie. Daarbij kun je 

bijvoorbeeld denken aan wadi's. Je zou deze wijk kunnen gebruiken voor een pilot. Aan pilots zit 

vaak wat meer geld. 

Er zijn in de buurt gewoon een aantal dingen in gang gezet die je niet meer terug kunt draaien. 

We moeten goed met elkaar na gaan denken over de toekomst: hoe wil je hier gaan wonen? 

Waar krijg je mee te maken? 

Jacco: voor verduurzaming van woningen zijn er bepaalde constructies mogelijk. Een relatie van 

mij van de UT heeft een hele business case uitgewerkt voor de gemeente Nijkerk, hoe je als 

particulier, maar ook als huurder / coöperatie, je woning kunt verduurzamen zonder (eigen) 

investering. Dit kan bijvoorbeeld met zogenaamde ESCo's 

(https://data.rvo.nl/initiatieven/financieringsvoorbeelden/energy-service-company-esco). De 

samenwerking opzoeken kan dus voordelig zijn. In de meet en great voor de hele buurt die in de 

pijplijn zit, komen een aantal van die zaken mooi bij elkaar. 

18. Er is nu een plan in uitvoering voor de Lindelaan en de Beukenlaan. Maar is er binnen de 

gemeente nu een plan voor de hele buurt? Van af dag één was er sprake van een plan voor de 

hele buurt en niet alleen een stukje. Er is een buurtschouw gedaan. Daarbij zijn we door de hele 

https://data.rvo.nl/initiatieven/financieringsvoorbeelden/energy-service-company-esco
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buurt gegaan. Daar is een samenvatting van gemaakt. Daar zijn plannen van gemaakt. Toen zei 

de gemeente dat we eerst met de Lindelaan/Beukenlaan zouden beginnen. Daar gaan we eerst 

een plan voor maken. En zodra we dat concreet hebben gaan we door met de hele buurt. Daar is 

een werkgroep voor bij elkaar geweest die er veel energie in heeft gestoken. En nu horen we 

eigenlijk dat we het gewoon opnieuw gaan doen. 

Gemeente: er is geen plan voor de hele wijk. Wel is er een inventarisatie gemaakt van wat er de 

komende jaren zou gebeuren binnen de wijk. Op het gebied van verkeer, groen, riolering e.d. Dat 

is nu in beeld. Maar er is geen plan over de hele buurt. Daarvoor zitten wij hier nu. Het plan over 

het geheel is het plan wat we nu gaan maken. Dat is wel even de omgekeerde volgorde. Dat er 

eerst al een project in een gedeelte van de buurt loopt (Lindelaan/Beukenlaan), terwijl er geen 

groter plan voor de hele buurt is waar dat project onderdeel van uitmaakt / uit zou moeten 

maken. Normaal zou je eerst een plan maken voor de hele buurt en dan zou de 

Lindelaan/Beukenlaan daar een stukje van zijn. Maar nu zijn we al met de Lindelaan/Beukenlaan 

bezig en moet het plan nog komen. We maken nu een gezamenlijk plan. Woonservice gaat 

nieuwe woningen bouwen en woningen verduurzamen. En de gemeente gaat daar de openbare 

inrichting op aanpassen. Dat wordt één plan van beide partijen. In zekere beginnen we opnieuw, 

maar wel met de input van de schouw e.d. Daar waar nog relevant en actueel nemen we de 

informatie die er al is mee. 

WS: we zitten hier bij elkaar om het plan te maken. We zien kansen, we zien bedreigingen. En het 

einde van het project is een plan waar zowel de gemeente als woonservice alle kansen in 

samengevat heeft met ook de input van de bewoners. Er is geen plan. We hebben met elkaar een 

doel. En dat doel leidt tot een gezamenlijk plan. 

Jacco: er zijn allerlei belangen die spelen. De gemeente heeft een belang, woonservice heeft een 

belang en de bewoners hebben een belang. Dat liep tot nu toe langs elkaar heen en praatte niet 

goed met elkaar. En dat gaan we nu met z'n allen wel met elkaar laten praten, zodat er zo 

meteen een plan is waar wel iedereen achter kan staan. We leren de lessen van het verleden dat 

het niet lekker gelopen heeft. Dat mensen langs elkaar heen praten. Dat projecten langs elkaar 

heen lopen. Maar we kunnen niet projecten die al halverwege bezig zijn gaan stoppen nu. Die 

maak je af en de rest plan je daar omheen. Er zijn wel allerlei vertragende omstandigheden vanaf 

de schouw tot nu. Het had allemaal wel anders moeten lopen dan het gelopen is volgens mij. Die 

plannen die we nu gaan maken hadden na de schouw moeten komen. Die zijn we in vertraagde 

vorm nu aan het maken. Er zit gewoon een vertraging op. En voor de mensen die er tot nu toe 

veel tijd in gestopt hebben is dat zuur. Maar het is niet allemaal verloren werk. Er is heel veel 

ervaring opgedaan. Wij zijn als bewoners nu niet meer nieuw in het proces, maar hebben dus al 

ervaring met die schouw e.d. 

WS: het is nu zaak eindelijk die streep te durven trekken van dit is geweest en dit gaat komen. 

We moeten elkaar helpen om een streep te kunnen trekken en naar de toekomst te kunnen 

kijken. 

19. Wat een grote rol speelt in het geheel is de communicatie vanuit de gemeente. Het zou 

ontzettend helpen als de gemeente open kaart speelt en heel goed in de communicatie is. 

Gemeente: we hebben met Roel en Jacco gesproken en ook intern gaan we met Gerard, 

Johannes en Abe in overleg over hoe kunnen we de communicatie verbeteren waar nodig. Wat 

het erg lastig maakt is dat er twee dingen door elkaar heen lopen: Lindelaan/Beukenlaan en dit 

verhaal van de herinrichting. We proberen wel samen met woonservice en de bewoners verder 

te gaan. En dat zal ook niet altijd vlekkeloos verlopen. We zitten wel met een traject dat lang gaat 

duren. 
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Jacco: als we elkaar in dit overleg elke keer weer kunnen vinden, kan het eigenlijk niet "mis" 

gaan. Want dan kunnen we altijd weer met elkaar praten. Ook al gaan er dingen mis, als we het 

maar in de groep blijven doen. 

4. Rondvraag & Sluiting 

Roel stelt Anice Tu voor. 

Anice: ik werk sinds september bij woonservice en ik ga mij o.a. bezig houden met bewoners 

participatie. 

Jacco bedankt de deelnemers voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering. 

 


