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Opzet avond 

• Welkomstwoord wethouder Taco Kuiper

• Inleiding en doel

• Terugkoppeling 1e avond

• Uitwerking en advies

• Uitleg besluit en vervolg



Doel avond

• Terugkoppelen

• Informeren

• Vragen en opmerkingen



Samenspraak

• Geen doel op zich, maar een middel 

• Uitgangspunt is de haalbaarheid van 

jongerenwoningen op deze plek

• Ophalen ideeën en bezwaren

• Informatie voor de raad



Wat zijn jongerenwoningen

• Jongerenwoningen 

- Beperkt in oppervlak

- Beperkte huurprijs

• NB complexbeheer

• Referentieprojecten in Zoetermeer

Graag gaan we samen met u kijken!



Wat zijn jongerenwoningen

• 2 - kamerwoning

• 3 - kamerwoning



Referentieprojecten



Referentieprojecten



Terugblik 1e bijeenkomst (1)

• Weinig draagvlak voor jongerenwoningen 
aan het Plataanhout

• Vrees voor overlast (drugs, drank, 
veiligheid, verlies van rust, verloop)

• Doelgroep niet passend



Terugblik 1e bijeenkomst (2)

• Waardevermindering woningen

• Hoogte / uitzicht

• Parkeren  en verkeer

• Behoud buurttuin

• Alternatieve functie (ouderen / 
maatschappelijk)

• Zeer beperkt aantal positieve reacties.



Plattegrond volumemodel



Uitgangspunten

• Volumemodel

• 27 woningen

• 2 lagen

• Parkernorm 1,3 

• Binnen grenzen vigerend bouwvlak 



Advies aan de raad

• Achterliggende info per onderwerp op factsheets

• Het bovenstaande wordt besproken in college

• Collegebesluit = advies voor de raad

• Collegebesluit = openbaar 

Opbrengst
Aantal x 

genoemd Aanwezige kennis
Ervaring bij andere 

complexen Maatregelen
Financiële 

consequentie Weging Overweging

Dat dit project niet 

doorgaat of elders wordt 
gerealiseerd 157 / 162 Meest genoemd door bewoners. 

De bewoners hebben duidelijk gemaakt dat 

er zeer weinig draagvlak voor realisatie van 

jongerenwoningen bestaat. In het 

onderstaande vervolg van dit adviesschema 

staan de onderwerp die hier volgens 
bewoners aan te grondslag liggen. 

Overlast in de buurt van 
jongeren 38 / 162

Incident 2010 (ME charge), 

overlastcijfers gemeente, 

overlastcijfers politie, overlastcijfers 

over de doelgroep, 

Wijkontwikkelingsplan, buurtmonitor, 
buurtbarometer

observatie wijkmanager, 

meldingen DGW, 
wijkconslulent DGW, wijkagent

complexbeheer, 

handhaving 

gemeente en politie, 
cameratoezicht  

Uit cijfers (o.a. Buurtbarometer) 

blijkt dat de wijk één van de 

veiligste wijken in Zoetermeer is. 

De toevoeging van dit complex kan 

leiden tot meer overlast, maar dit is 

niet met zekerheid te zeggen op 

basis van o.a. politieinformatie.  Het 

nauw samenwerken van de 

verschillende belanghebbende 

partijen kan eventuele wrijvingen 
tijdig oplossen of voorkomen. 

Uitgaande van de cijfers van de recente jaren 

en de inschattng van de doelgroep en 

maatregelen, schatten dit risico als 
aanvaardbaar en beheersbaar in.



Voorbeeld factsheet



2e deel van de avond

• Bespreken volumestudie

- Stedenbouw (panelen en maquette)

- Veiligheid (complex- en buurtbeheer)

- Verkeer en parkeren 

Graag horen we uw vragen en reacties!



Proces / Besluitvorming

• Prestatieafspraken 2012

• 200 jongerenwoningen De Goede Woning 

Besluit en voorstel B&W – 4 locaties (14 april)

• Besluit Raad – haalbaarheidsonderzoek (8 juni)

• Samenspraak en haalbaarheid

• Advies B&W in februari 2016

• Raadsbesluit in april 2016



Na april 2016…

• Planvorming inrichtingsplan

- Samenspraak

• Bestemmingsplan en vergunningen

- Zienswijze en beroep

• Omgevingsvergunning

- Bezwaar


