
 

Sfeerverslag van de digitale werkbijeenkomst over de ontwikkeling 
van de Havenkom fase 1a op 10 februari 2021 
 
Op woensdagavond 10 februari was er een digitale werkbijeenkomst over de herontwikkeling 

van de Havenkom fase 1a. De gemeente heeft de ambitie om de Havenkom  

om te vormen tot een aantrekkelijk woon- en leefgebied. De eerste stap hierin het de 

herontwikkeling van de huidige locatie van het gemeentehuis. Tijdens de werkbijeenkomst zijn 

de kaders toegelicht waarbinnen de plannen worden ontwikkeld. Verder is er gesproken over 

de mogelijkheden in woningbouwprogramma, indeling en aandachtspunten voor de openbare 

ruimte, de aansluiting bij de omliggende bebouwing en over de uitstraling van de gebouwen. 

Circa 15 inwoners namen deel aan de bijeenkomst.  
 

Kaart fase 1A Havenkom zoals tijdens de bijeenkomst is toegelicht. 

 

      

 

     A: Stadhuis als beeldbepalend gebouw 

     B: Woningbouw passend bij sfeer binnenstad 

     C: Gemengd woningbouwprogramma  

     D: Parkeren zoveel mogelijk uit het zicht 

     E: Verbinding Raadhuisstraat-Westkadijk/Havenstraat  

     F: Herinrichting openbare ruimte gelijk aan binnenstad 

 

 

 

 

De bijeenkomst startte met een kort voorstelrondje. Onder de aanwezigen zijn veel inwoners die 
in de buurt van het projectgebied wonen, ook zijn er mensen aanwezig die geïnteresseerd zijn 
om een woning in het projectgebied te kopen. Daarnaast zijn er leden van de werkgroep 
openbare ruimte vanuit het Platform Binnenstad aanwezig. De sheets die tijdens de bijeenkomst 
zijn getoond kunt u terugzien op de website 
 

Kaders 

Mevrouw Hoitinga (projectleider) heeft een toelichting gegeven op de kaders van het project.  
Dit betreft het besluit dat de gemeenteraad in 2017 heeft genomen over deze ontwikkeling, de 
plangrens van het projectgebied en de voorwaarden vanuit de Woonvisie waarin bijvoorbeeld is 
opgenomen dat er 35% sociale woningbouw moet worden opgenomen in nieuwe 
woningbouwontwikkelingen. De kaders bestaan verder uit de gehanteerde parkeernormen, de 
milieuonderzoeken, de ambities ten behoeve van duurzaamheid, de mogelijkheden voor de 
aanwezige kelder en de financiële haalbaarheid van het project. 
Na de toelichting op de kaders heeft de heer Meijer (stedenbouwkundige) een toelichting gegeven op 

de keuzemogelijkheden in het woningbouwprogramma, de openbare ruimte en de stijl van de 

bebouwing.  

 



Discussie 

Tijdens de bijeenkomst zijn diverse vragen gesteld in de chat en is er volop gediscussieerd over 

verschillende onderwerpen. In onderstaande tekst is een samenvatting gegeven van de discussie.  

De discussie ging over drie thema’s: planning, woningbouwprogramma, bouwstijl/ beeldkwaliteit en  

de openbare ruimte.  

 

1. Planning 

Er zijn vragen gesteld over de planning van de ontwikkeling: waarom wordt nu alleen de locatie van 

het stadhuis aangepakt en waarom wordt er niet eerder gestart met het in procedure brengen van het 

bestemmingsplan? Aangegeven wordt dat er op relatieve korte termijn behoefte is aan de 

herontwikkeling van het Stadhuis omdat de verwachting is dat medio 2022 de verhuizing zal 

plaatsvinden. Een nieuwe bestemming voor de locatie van de dependance moet nog worden bepaald, 

waardoor de planvorming voor deze locatie langer gaat duren. Om te voorkomen dat de oude locatie 

van het Stadhuis lange tijd leeg zal staan, wordt er nu alleen voor deze locatie een plan uitgewerkt. 

Het bestemmingsplan wordt pas in procedure gebracht als het stedenbouwkundig plan gereed is.  

Op deze manier kan er nauwkeurig in het bestemmingsplan worden opgenomen wat de regels en 

uitgangspunten zijn. De planning is dat medio 2021 het stedenbouwkundig plan gereed is.  

Het is afhankelijk van de bestemmingsplanprocedure wanneer er gestart kan worden met de bouw. 

 

2. Woningbouwprogramma 

Door de aanwezigen is aangegeven dat er behoefte is aan seniorenwoningen. In het programma zijn 

appartementen opgenomen die geschikt zijn voor senioren. Seniorenwoningen met een tuin en een 

grote plattegrond op de eerste verdieping zijn ruimtelijk gezien niet geschikt voor deze locatie, omdat 

woningen met een tuin met de sfeer van hoge herenhuizen meer passend zijn. 

 

Er is gevraagd naar het aandeel sociale woningen in het plan. Het uitgangspunt voor de ontwikkeling 

is dat er 35% sociale woningen in het plan worden opgenomen conform de Woonvisie. 

 
Aanwezigen geven aan het mooi te vinden dat er woningen met een tuin om het historisch Stadhuis 

zijn gelegen. 

Op de hoek, tegenover de haven, is op het beeldmateriaal een groot en massaal appartementen-

gebouw te zien. Gevraagd wordt of dit zo is bedoeld. De stedenbouwkundige geeft aan dat op deze 

plek de mogelijkheid is om extra hoogte te maken, niet over de hele breedte van het gebouw, maar 

op een deel. Tijdens de volgende bijeenkomst wordt hier verder over doorgepraat. 

 

Er worden zorgen geuit over de overgang van de nieuwe bebouwing op de bestaande woningen. 

Inwoners geven aan dat dit mogelijk inbreuk doet op de privacy door ramen of balkons. Ook een te 

groot verschil in hoogte tussen bestaande en nieuwbouw wordt als aandachtspunt meegegeven.  

De stedenbouwkundige geeft aan dat het plan inderdaad zorgvuldig moet worden vormgegeven, 

zodat de overgang van oud naar nieuwbouw niet te groot wordt. In de eerste uitwerking zoals op de 

sheets is opgenomen, is het uitgangspunt bij deze overgangen twee bouwlagen met een derde 

bouwlaag in de kap. Op het aspect van ramen en balkons wordt de volgende keer verder op  

ingegaan. De suggestie wordt gedaan om te kijken naar de mogelijkheid om de woning die nu achter 

het historisch stadhuis geprojecteerd staat te verplaatsen naar de Kolkstraat. Bekeken wordt of dit 

mogelijk/ wenselijk is. 

 

3. Bouwstijl/beeldkwaliteit 

In de sheets is een aantal suggesties gedaan voor de uitstraling van de gebouwen. Hierbij wordt 

expliciet aangegeven dat hier niet op het aantal bouwlagen moet worden gelet maar dat de 

afbeeldingen vooral zijn ter inspiratie van de bouwstijl. Gevraagd wordt of het mogelijk is dat de oude 

Kolkschool als inspiratie wordt gebruikt voor het bepalen van de bouwstijl. De uitnodiging wordt 

gedaan aan de aanwezigen om voor de volgende bijeenkomst beelden te verzamelen die passend 



zijn voor deze locatie. Ook de schetsen van de stedenbouwkundige uit 2017 worden de volgende 

bijeenkomst meegenomen. 

 
4. Vragen openbare ruimte 

Er worden zorgen geuit over het aantal parkeerplaatsen op het plein en in de omliggende wijken. 

Aangegeven wordt dat er bij deze fase van de ontwikkeling van de Havenkom nog geen nieuw plan 

wordt gemaakt voor het parkeerplein. Als de functie van het gemeentehuis is verplaatst en de 

parkeergarage bij de Bontekoe langer in gebruik is, kan er goed gekeken worden welke 

parkeerbehoefte er nog is op het plein. Deze informatie wordt dan meegenomen bij het bepalen van 

de functie en inrichting van het plein. Ook wordt er dan een beslissing genomen over het al dan niet 

aanbrengen van een “knip” voor het autoverkeer. 

 

Verder wordt door inwoners gevraagd of de parkeernormen van 1 per woning en 0,3 voor de 

bezoekers wel reëel is. Aangegeven wordt dat als het definitieve woningbouwprogramma is bepaald 

hier nog een keer naar wordt gekeken. Vooralsnog is dit het uitgangspunt, zoals ook bij de 

ontwikkeling van het Kerkplein is gedaan. 

 

De wens wordt geuit om in deze buurt een speel- en of groenvoorziening (hittestress) te realiseren.  

In het plangebied van fase 1a is de ruimte zeer beperkt, maar als er plannen gemaakt worden voor 

het plein wordt dit zeker meegenomen. 

 
Gevraagd wordt of de bomen langs het stadhuis aan de noordzijde en de bomen langs de Kolkstraat 

gehandhaafd kunnen worden. Zoals het er nu naar uitziet is dit mogelijk. 

Over de Havenkom wordt nog de vraag gesteld of de kades nu ook opnieuw worden ingericht en of 

dit überhaupt wel kan aangezien er ook grote binnenschepen liggen. Aangegeven wordt dat dit nu 

niet in deze fase wordt onderzocht. 

 

Over de aanwezige kelder wordt gevraagd of het niet voordelig is om op het huidig archief/ kelder te 

bouwen? Geantwoord wordt dat dit momenteel wordt onderzocht, maar dat het mogelijk één van de 

opties is.  

 

Er worden vragen gesteld over de toegankelijkheid van de parkeerplaatsen behorende bij de 

woningen. Aan de noordzijde (waar nu de parkeerplaatsen zijn van het college van burgemeester en 

wethouders) komt de entree naar de parkeerplaatsen behorende bij de nieuwe woningen. De weg 

voor autoverkeer wordt niet doorgetrokken naar de Raadhuisstraat. Voor nu blijft de rijrichting zoals 

het nu is via het plein. 

 

Aanwezigen geven aan dat de inrichting van de openbare ruimte waarbij het water nog verder wordt 

doorgetrokken zeer aanspreekt. Dit sluit goed aan bij hoe het vroeger was. 

 

5. Volgende bijeenkomst 

Op 3 maart is de volgende bijeenkomst gepland. Tijdens deze bijeenkomst wordt er verder gesproken 

over de bouwstijlen. Daarnaast zal het plan verder zijn uitgewerkt, met vooral aandacht voor de 

overgangen van bestaande bouw naar de nieuwe woningen. Daarnaast is er beeldmateriaal  

uitgewerkt om een beter beeld te krijgen van de bouwhoogtes en het toepassen van kappen op de 

woningen/ appartementen. 


