Ontvangen ideeën, aandachtspunten en opmerkingen Park Rapijnen
In dit document is de ontvangen inbreng per thema weergegeven.
Deze inbreng is ontvangen via:
- De post-it’s tijdens de bijeenkomsten op 27 oktober 2021
- Online ontvangen inbreng tot en met 22 december 2021
De online en tijdens de bijeenkomsten gestelde vragen, zijn separaat opgenomen in het Vraag en Antwoord document.

THEMA BORD DUURZAAMHEID

THEMA BORD DUURZAAMHEID (1/2)
Behoud van groen
- Bestaande bomen en groen op de locatie behouden (11)
- Kastanjebomen laan van Rapijnen laten staan (2)
- Platanen moeten blijven: karakteristiek en belangrijk voor
fauna en waterhuishouding
- De abelen (bomen) laten staan!
- Behoud hoge bomen park rapijnen
- Niet onnodig kappen! > bij noodzaak gezien de conditie bomen
nieuwe aanplant | groen gebied toevoegen (parkeergebied
weert ook groen weg)
- Bomenstrook achter Oostwijk moet blijven | tussen huidige
woningen (achter Oostwijk) flinke buffer strook met (extra)
groen, bomen, ruimte (5)
- Groenstrook langs ‘Het nieuwe erf’ behouden en uitbreiden
- Recreatie groen is niet een sportpark, maar bomen, planten,
etc. (2)
- Versterken van groen wil niet zeggen het weghalen van groen
- Overleg met lokale groenvereniging(en) over behoud
waardevolle inheemse soorten
- Voedselen. Schuilplekkenvoor dieren waarborgen
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THEMA BORD DUURZAAMHEID (2/2)
Duurzaam wonen
- 100% duurzaam: zie Ecodorp Boekel / 100% duurzaam (2)
- Alleen organische materialen gebruiken
- Warmtepomp | Iedereen moet van het gas af > benut de
ruimte om hier faciliteiten voor te creëren (aardwarmte) (5)
- Openbare (parkeer) oplaadpunten voor elektrische auto’s
- Energie neutrale woningen | maximaal duurzaam (6)
- Zonnepanelen op het dak (3)
- Goede isolatie woningen
- Houtskeletbouw (2)
- Kans: Wadi’s (2)
- Kans: groene daken
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DUURZAAMHEID – INBRENG ONLINE
-

-

Tevens lijkt mij dat er duurzaam gebouwd moet worden met warmtepompen en zonnepanelen
Zelfpluktuin en veel groen. Eventueel zwemplek voor de kinderen / jeugd
Als hier achter Oostwijk moet worden gebouwd laat dan de bomen op het park staan. Zij zorgen nu juist voor “het park”.
Ik ben niet overtuigd door het verhaal van de stedenbouwkundige op dit punt.
Wij worden blij van een huis waarbij gelet wordt op het volgende: op wateroverlast voorbereid, zo groen mogelijk, 0 op
de meter, evt. groen dak en/of gevel, goede isolatie en klimaatbeheersing (ook voldoende geluidsisolatie, zodat je die
ontsluitingsweg binnen niet teveel hoort)
Behoud zoveel mogelijk bomen en maak de plek heel groen. Wij wonen nu in Rapijnen en het groene karakter spreekt
ons bijzonder aan. Jammer dat veel mensen hun tuin volgooien met tegels. Misschien is het leuk om de bewoners straks
te stimuleren hun tuin zo groen mogelijk te maken, afwatering, regenton enz. Evt. in samenwerking met Linschoten
Natuurlijk
Energie zuinig, zonnen panelen op dak
https://duurzamehuizenroute.nl/locatie/twee-onder-een-kapwoning-2019-linschoten Wellicht interessant voor jullie om
naar deze boerderij te kijken als het gaat om duurzaamheid. Dit perceel ligt naast het bouwperceel.
Aandacht voor de natuur door het aanleggen van groen. Niet mijn specialiteit wat voor een groen en hoeveel ;) Bij de
huizen zou er gekeken kunnen worden naar zonnepanelen, laadpalen voor elektrische auto's.

THEMA BORD WONINGEN

THEMA BORD WONINGEN (1/2)
Doelgroepen
-

Goede mix: sociaal-midden-hoger segment | door elkaar (2)
Woningen voor 1 of 2 personen
Voor senioren geen hoogbouw maar grondgebonden, bv hofjes
| moderne woonvorm voor ouderen (6)
Betaalbaar voor starters | Tegen de vergrijzing van het dorp:
bouw kleine koop appartementen voor starters | ca 250.000 (9)
Ook goede verhouding sociale huur (2)
Denk ook aan huurwoningen
Sociale woningbouw
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Overige opmerkingen woningen
-

Hoe/waar/wanneer kan je inschrijven op een mooie ruime seniorenwoning?
Van eenvoudig naar luxe is toch geen vraag naar
Waar is uw doelgroep onderzoek? Aantal deelnemers? Uitkomsten? (2)
Woningen, ja graag
Tegen woningbouw
Geen speculatie: kopers moeten er zelf gaan wonen
Er is gesproken over betaalbare huizen, hoe gaat men dit waarmaken? Voor starters al helemaal niet!
Mogelijkheid creëren om woningen toegankelijk te maken met rolstoel.

THEMA BORD WONINGEN (2/2)
Type woning
- Geen aansluitende woningrij, doorkijk moet mogelijk blijven op kavel de With
- Laat het dorp het dorp blijven; geen blokken naast elkaar
- Knarrenhof met ook jongeren
- Alternatieve woningen, niet alleen rijtjes, mag ook rond of vierkant hof
- Woningverschillen: niet te grote verschillen tussen 2-onder-een-kap en rijwoningen mbt kavelgrootte
- Opties voor moderne woonvormen?
- Tweekap (2)
- Vrijstaand
- Tiny house
- Denk ook aan huurwoningen
- Ruimte voor kavels? 2 onder 1 kap woningen? Eventuele toegankelijkheid achterom bij Oostwijk?
- Betaalbare eengezinswoning met een garage
- Veel kleinere woningen <40m2 bijvoorbeeld, geschikt voor alleenstaande starters met een gematigd inkomen (vraagprijs
< 250.000)
- Mooie ruime woningen (min 4 slpkmr) zodat er doorstroming komt
- Max 3 woonlagen, niet 4/5, past niet in Linschoten | | niet hoger dan bestaande bouw veldzichtlaan (14)
- Geen hoogbouw | Geen appt gebouw op het nieuwe erf ivm uitzicht laan van Rapijnen | geen hoogbouw achter Oostwijk
| Max 2 woonlagen op kavel de With
- Komen er ook kavels beschikbaar?
- Woningen met mogelijkheid tot slapen/badkamer beneden (gelijkvloers wonen mogelijk)

WONINGEN – INBRENG ONLINE (1/4)
Woningen
- Eengezinswoningen
- Ik ben op zoek naar een woning
- Een containerwoning of Tiny house. Dit kan op verschillende manieren in één keer meerdere huisjes plaatsen(bv
Heijmans one) of bijvoorbeeld stukje grond beschikbaar stellen voor bouwvormen van de toekomst.
- Zeker 2-kappers en huizen met garage nodig i.v.m. doorstroming
- Richt je bij bouwen op jonge gezinnen, beide basisscholen hebben lokalen leeg staan (heel erg zonde) Belangrijk voor
toekomst dorp Linschoten.
- Een woonvorm waarbij een groep (verschillende generaties) kan beschikken over een gezamenlijke ruimte om
activiteiten te ontwikkelen, en evt. een gezamenlijke tuin.
- Seniorenwoningen
- Graag ook een aantal grote woningen (150m3+) bv 3 hoog zoals schansbos
- Wens om alleen grondgebonden woningen te realiseren. Dit omdat er toch een aantal Linschotenaren hun vrije uitzicht
kwijt gaan raken. Door appartementen te bouwen raakt men ook het weidse zicht wat er nu over de weilanden is kwijt.
Er gaan dan veel Linschotenaren tegen hoogbouw aankijken. Met grondgebonden woningen voorkom je dit.
- Vrijstaand/geschakeld/twee-onder-een-kap

WONINGEN – INBRENG ONLINE (2/4)
Woningen
- Op perceel de With, geen pad achter het huis, vrij uitzicht, parkeren op eigen terrein, elektrisch rijden, garage, twee
onder een kap met 3 slaapkamers en zolder voor 2 personen (Geen super groot huis). op het zuiden. Tuin minimaal 9 tot
10 meter diep. Kunststof kozijnen.
- Behoorlijk aantal compacte en betaalbare woningen voor starters en ouderen moet worden opgenomen, zowel koop als
(sociale) huur.
- Ik weet niet of het realiseerbaar is, maar het is mooi als de mix van woningen ook daadwerkelijk een mix in de realiteit
wordt. Dus niet in die hoek staan de duurdere huizen, daar de starterswoningen en daar de huurhuizen/appartementen,
maar dat het echt een geheel wordt en het doorloopt in elkaar.
- Als suggestie willen wij meegeven, dat een bouw zoals op de Veldzichtlaan nu (beneden gelijkvloers voor senioren en
boven woningen voor starters) voor een deel van de woningen een goede optie zou kunnen zijn
- Woningen vooral voor starters en doorstromende senioren, zonder hoogbouw (niet hoger dan 3 lagen!!! Linschoten is
een dorp!!!
- Levensbestendige woning en liefst dus alles gelijkvloers. Indien mogelijk vrijstaand of iets zo vrij en landelijk mogelijk.

WONINGEN – INBRENG ONLINE (3/4)
Doelgroepen
• Wordt er rekening gehouden met zowel starters als huidige bewoners van Linschoten?
• Woningen voor starters en voor ouderen die kleiner (bv. betaalbare ruime appartementen) willen gaan wonen, zodat er
in Linschoten eengezinswoningen vrijkomen
• Behoefte aan woonruimte voor senioren
• Laat de nieuwbouw voldoende divers zijn seniorenwoningen, starterswoningen, etc. zodat mensen in Linschoten kunnen
doorschuiven naar een woning die past bij hun levensfase
• Bouw 75% starters en 25% senioren
• Bouw NIET voor de dikke portemonnee
• Onderzoek ALLE mogelijkheden om mensen uit Linschoten voorrang te geven. Ook om daar de doorstroom te
bevorderen, onderzoeken wat er wettelijk mogelijk is en hoe andere kleinere plaatsen dit aanpakken
• Geen interesse in dure villa's, maar betaalbare huizen
• Bouwen voor Linschotenaren! Wij wachten al zo lang!
• Kunnen er aan de rand van de nieuwbouw bejaardenwoningen gebouwd worden zodat we hier op in kunnen tekenen en
zodoende ons uitzicht handhaven?

WONINGEN – INBRENG ONLINE (4/4)
Doelgroepen
• Een misser vond ik dat er geen enkele informatie werd gegeven over de soort woningen dat gebouwd gaat worden. In
Linschoten zijn er heel veel potentiële doorstromers die kleiner willen wonen om dan een grotere woning achter te laten
die zeer geschikt is voor gezinnen met kinderen. Natuurlijk moet er ook voor starters en één persoons huishoudens
worden gebouw. Immers het aantal alleenstaanden neemt ook in de komende jaren nog flink toe. Bouw vooral waaraan
in onze gemeente behoefte is.
• De aanwezige wethouder gaf op een vraag van een aanwezige aan dat er zeer beperkte mogelijkheid was om inwoners
uit de gemeente Montfoort als eerste laten kiezen. Ik wil in dit verband wijzen op de aanpak die in Ameide (Gemeente
Vijfheerenlanden) is gekozen om de inwoners als eerste te laten kiezen. De gemeente heeft daar met de opdrachtgever
afspraken over gemaakt. Het is zeker de moeite waard dit nader te bekijken. Onze inwoners zouden als eerste een kans
moeten krijgen op een betaalbare koop/huurwoning/appartement.
• Speciaal Bouwen voor ouderen als een soort Begijnhof om doorstroming te creëren

THEMA BORD RECREATIE & INRICHTING

THEMA BORD RECREATIE & INROCHTING (1/4)
Inrichting
- Voldoende afstand/groenstrook tussen bestaande woningen en nieuwbouw (4)
- Ruimte om de achtertuin te vergroten voor de woningen van Oostwijk
- Polsstok op huidige plek laten | verplaatsen is kapitaalvernietiging | heeft kleibodem nodig, opschuiven
kan problemen opleveren (6)
- Optie: sportclubs direct achter Oostwijk en de woningen daarachter? Dan ligt sport centraal en een prettig
uitzicht voor Oostwijk en de nieuwbouw
- Uitzicht veldzichtlaan gaat nu sloot-weg-groen worden, waarom niet sloot-groen (hoge bomen voor
uitzicht)-en dan weg
- Het sportpark functioneert toch prima
- Laat voetbal en korfbalvelden op huidige plaats
- Denk aan zichtlijnen van Rapijnen naar het zuid-oosten over de bestaande wegen, zoals Schansbos, zo kan
het groen meer de bestaande wijk in komen!
- Geleidelijke overgang en ruimtelijke opzet is mooi
- Vlekkenplan voelt als een huizenblok proppen achter Oostwijk. Hoe verhoudt zich dat tot ruimtelijkheid,
groene buffers ruimtelijk karakter, beeldkwaliteit in de atlas van Montfoort?
- Geen huizen proppen tussen lage nummers Oostwijk en het voetbalveld
- Toevoegen van water is mooi
- Deel huidige Oostwijk naast polsstok: in plannen nu met sloot tussen bestaande en nieuwe bouw. Nu is
bestaande bouw aan achterzijde bereikbaar via polsstokveld > hoe blijven de achtertuinen bereikbaar?

THEMA BORD RECREATIE & INRICHTING (2/4)
Recreatie
- Hondenuitlaat veld | vrij uitloop gebied voor honden, heeft ook sociale
functie voor hun bazen | losloopveld wellicht op het noordelijke veld (3)
- Groene speeltuinen: plekken voor kinderen (2)
- Voetbalveldjes voor kinderen
- Uitdagende speelmogelijkheden voor kinderen of ruimte die ze zelf
kunnen gebruiken / bevorderen van het spontaan buiten sporten >
GEEN wip-kip
- Vergeet niet het recreatief groen op kavel de With. Lijkt nu
geconcentreerd te zijn bij de sportvelden
- Het zou fijn zijn als een mogelijkheid wordt gecreëerd om via het weide
pad dmv een voetgangers/fiets brug naar het land aan de overkant van
Cattenbroek ligt terug te kunnen lopen/fietsen maar jet sportpark
(verhard, dus toegankelijk met alle weersomstandigheden.

THEMA BORD RECREATIE & INRICHTING (3/4)
Alternatieve locaties
- Waarom terrein de With niet tot het einde bebouwen +
polsstok/honkbal laten liggen op huidige positie (geen
kapitaalvernietiging door verplaatsen opgeknapte
velden)
- Uitbreiding naar land Vlooswijk ipv achter Oostwijk
- De huidige locatie met zijn groen is uniek voor
Linschoten: blijf hier vanaf. Bouw erachter/eromheen
richting Cattenbroek (2)
- Bouw verder naar/richting Montfoort (opzij) Maak
kavel de With breder en laat de ruimte achter Oostwijk
zoals het is
- Woningen optie bij sporthal verder uitbouwen
- Tennisvelden ook verplaatsen naar sportpark Rapijnen
= woningbouw op tennisvelden = minder op huidige
geplande locatie

Toekomstvisie
- Nu sport opschuiven: betekent dit dat er over 15 jaar
weer geschoven moet worden? Kan je dan niet beter
gelijk aan de andere kant van de velden beginnen zodat
je van daar uit verder kan uitbreiden |
- Beetje korte termijn plan, In de toekomst moeten er
veel meer woningen komen. Wat wil je met de sport
inde toekomst? Steeds opschuiven, bruggetje bouwen
naar tennis, sporthal apart > dit mist in de lange
termijn visie
- Wat is de stedenbouwkundige visie op lange termijn?
Dus hoe ziet een volgende fase van woningbouw eruit
als logisch vervolg op deze plannen?

THEMA BORD RECREATIE & INRICHTING (`4/4)
Overige opmerkingen inrichting & recreatie
- Veldzichtlaan huizen zakken in
- Kans op hangjongeren rond de sportvelden
- Fijn dat de bestaande sportverenigingen blijven bestaan; goed voor de leefbaarheid van het dorp!
- Wat wordt de afstand tussen Oostwijk en nieuwbouw?
- Oostwijkse plas: wordt deze geheel gedempt?
- Komt er ook een wandelroute rondom de velden? Met een extra brug over de vaart in de uiterste noordpunt?
- Momenteel wordt het gravelveld bij VVL gebruikt door de Jeux des Boules club. Kom dit terrein ergens terug?
Graag zo dicht mogelijk bij de VVL.
- Erg positief over meer mogelijkheid voor wandelroutes (2)
- Enorme oppervlakte en moeite voor honkbalvereniging met hoofdzakelijk leden uit Worden en Montfoort en in
verhouding weinig leden
- Essentieel voor vitaal houden sportpark is niet aan de rand van kleine kernen, maar meer omsloten, dus
initiatief bedoeld om sociaal hart te koppelen aan spotcomplex is niet gebaat bij het naar buiten schuiven van
de sportfaciliteiten.
- De vlekkenverdeling moet in elk geval anders! Geen woningen direct achter Oostwijk, want groen moet weg en
beschermde dieren worden bedreigd.

RECREATIE & INRICHTING – INBRENG ONLINE
(1/12)
Inrichting
- De plek van de boerderij zo houden! Daarachter sport velden. En de sportvelden vol bouwen
- Behoud de polsstuk op de huidige locatie ivm uitzicht bestaande woningen
- Ik zou u willen vragen maximaal te kijken of het mogelijk is de polsstok te behouden waar die nu ligt. Het geeft ons
Oostwijkers zoveel plezier.
- Het idee alleen al dat de polstok mogelijk weggaat bezorgt mij slapeloze nachten. Het is ook een van de redenen dat ik
dit huis heb gekocht
- Bouw geen gebouw met 4 a 5 bouwlagen achter onze huizen. Past niet in Linschoten.
- Zorg dat de tuinen van de nieuwbouw op het zuidwesten gericht zijn en scheidt de tuinen tussen nieuwbouw en
Oostwijk door een brede watergang {zorgt voor een goede waterberging bij heftige regen)
- Groenstrook achter Oostwijk en dan pas woningbouw
- Is het niet een idee om die nieuwbouw achter de sportvelden te plaatsen.
- Het polsstokveld verplaatsen is kapitaalvernietiging. Bovendien hebben de leden en vrijwilligers van de
polsstokvereniging en de honkbal keihard gewerkt aan hun locatie. Nu kunnen ze weer overnieuw beginnen. Er staan
ook mooie oude bomen

RECREATIE & INRICHTING – INBRENG ONLINE
(2/12)
Inrichting
- Het zou raar zijn om de lage huizen tegen de bestaande bebouwing te zetten en dan eventueel een hoogbouw met
appartementen verder op in het groen. Als die hoogbouw er moet komen in dit gebied zou het mogelijk juist interessant
zijn om die aan te laten sluiten op de bestaande bebouwing bij de Laan van Rapijnen (dit is nl nu ook al 3 bouwlagen).
- Als er dan eventueel toch plaats is voor hoogbouw, dan kun je beter daar de sporthal plaatsen en die appartement
bouwen op de plaats van de huidige sporthal. Het moois is dat we dan ook echt alle sport bij elkaar hebben en de
appartementen bij elkaar in het nieuwe dorpscentrum.
- Alternatieve indelingen zijn mogelijk, die voorleggen aan participanten
- Aangezien verwacht wordt dat er meer mensen over een bruggetje gaan, wil ik voorstellen om dat bruggetje iets meer
naar het oosten te verleggen. Dit vanwege privacy van de woningen/tuinen die dicht aan het bruggetje liggen
- Het wonen aan een ontsluitingsweg spreekt ons niet zo aan. Is het een idee om een groene strook met een wandelpad
tussen de huizen en de ontsluitingsweg te maken? Dan lopen er ook geen mensen achter je huis langs. Bij de
sportvelden kan er dan wel een pad om de velden gemaakt worden
- Als er een sportkantine gebouwd wordt: maak geluidsoverlast zo klein mogelijk
- In de plannen staat een brug ingetekend bij de stenen duiker. Daar hebben wij op zich geen problemen mee maar dan
moeten er wel afspraken over zwemoverlast worden gemaakt

RECREATIE & INRICHTING – INBRENG ONLINE
(3/12)
Inrichting
- Ten aanzien van de invulling hechten wij als omwonenden bijzonder aan onze woonplek. We wonen aan Schansbos en
genieten van de rust van het doodlopende straatje en het speelbosje achter ons huis. Daarnaast is het aanpalende
polderlandschap belangrijk cultuurlandschap. We pleiten dan ook voor het laten bestaan (en uitbaggeren/ enigszins
verbreden) van de doorlopende sloot van voor tot achter, die het perceel van de With en Rapijnen scheidt. Zodat het
plaatje op de beginpagina van jullie website echt waarheid kan worden. Het hek, dat hier en daar staat, kan weg (er
werden vaak gaten gezocht door kinderen om bij het water te komen). Misschien zelfs verfraaien met wat wilgen of
andere beplanting, die ons mooie, unieke cultuurlandschap kenmerkt. ’s Winters de kleinsten leren schaatsen, ’s zomers
vissen of de kikkers horen, zou ik graag de toekomstige bewoners gunnen en het verzacht het verlies aan uitzicht en
woongenot dat wij aanwonenden voelen.
- Is gekeken naar een gezamenlijk clubgebouwen. Indien ook de kantine van de Voetbal en de Korfbal in het midden van
het plangebied geplaatst zouden worden zou dat een effectiever oplossing zijn t.a.v. de clubgebouw-bebouwing en zou
het qua infrastructuur (wegen en parkeren) veel voordelen opleveren.
- Is nagedacht over het verplaatsen van alle sportvelden naar buiten de contouren zodat het gehele gebied ontwikkeld
kan worden.

RECREATIE & INRICHTING – INBRENG ONLINE
(4/12)
Inrichting
- Is verplaatsing van korfbal of voetbal nog een optie of is dat te kostbaar en niet reëel..
- Op deze locatie (Het nieuwe Erf) absoluut geen hoogbouw en het behouden van de bestaande groenstrook in verband
met ons zij uitzicht.
- Beneden appartement Veldzichtlaan: vlonder bij de sloot biedt ons een optimaal gevoel van vrijheid en genot van het
landelijke leven grenzend aan de tuin. Wordt er met de nieuwbouwbouw rekening gehouden met onze privacy? B.v
overdwars bouwen en de mogelijkheid tot doorkijken via straten? Een parkje of kleine speelplaats?
- Zonder mij uit te spreken over de kwaliteit van het gepresenteerde bouwplan zou het goed zijn om, als er toch een
besluit wordt genomen om een rij woningen op de huidige polsstok-accommodatie, evenwijdig aan Oostwijk te bouwen,
dat er dan voor een zo breed mogelijke groenstrook wordt gekozen.
- Ik denk dat het hierbij belangrijk is dat het echt een wijk wordt die bij Linschoten hoort. Je merkt dat de Lindeweide
(ander nieuwbouwproject in Linschoten) toch een beetje wordt gezien als deel dat er niet echt bij hoort. Een afgesloten
wijk met weinig verbinding tot de rest van het dorp. Dus een fijne verbinding met de rest van het dorp en qua recreatie
bijvoorbeeld looppaden. Zo wordt het echt een levendige buurt.
- Ruimte voor een grasveldje om zelf te sporten bijvoorbeeld. Er is een jonge ondernemer in Linschoten wie personal
training geeft, maar ook boks trainingen en bootcamps. Het is leuk als daar ook ruimte voor komt in de wijk.

RECREATIE & INRICHTING – INBRENG ONLINE
(5/12)
Inrichting
- De mensen die nu aan Oostwijk wonen hebben redelijk vrij uitzicht en dat zal (deels) wegvallen. Ik denk dat het
belangrijk is om te kijken hoe het ruimtelijke toch tot op zekere hoogte terug kan blijven komen. Bijvoorbeeld het
watertje verbreden, een strook gras, rand groen/planten, een dijkje ertussen. Het moet geen hutje mutje worden. Ook
in het ontwerp van de huizen kan daar misschien rekening mee worden gehouden.
- Bestaande woningen tegenover de boerderij van de heer de With: groenstrook met struiken en bomen tussen deze
woningen en de boerderij (langs de laan van Rapijnen) behouden en eventueel uit te breiden.
- Voldoende afstand tov de bestaande bouw en de hoogte van de bouw zo laag mogelijk te houden in verband met het
zonlicht in de bestaande tuinen. Een hogere bouw zou ook de waarde van onze woningen nadelig beïnvloeden. Het lijkt
ons beter dit te voorkomen en om zo het huidige woongenot te handhaven.
- Idee: verplaatsen bruggetje tussen tennisvereniging en voetbalvereniging
- Deze brug is al veel drukker geworden na de nieuwbouw naast tennis en zal al helemaal een centraal punt gaan worden
met de komst van deze 80 woningen waar ook een wandelroute moet komen!
- Wij ervaren al veel overlast en dit zal alleen maar toenemen!
- Met dit project dient zich de mogelijkheid om de brug meer oostelijk te plaatsen

RECREATIE & INRICHTING – INBRENG ONLINE
(6/12)
Inrichting
- Waarom wordt er niet gekeken naar het bouwen achter de huidige polsstok-en honkballocatie? Dat scheelt veel geld in
het (onnodig) verplaatsen van deze 2 verenigingen en geeft zowel de nieuw te bouwen huizen als de bestaande huizen
een “vrij” uitzicht.
- Ondanks wat de gemeente zegt zijn wij als bewoners tot op heden slecht!!!! geïnformeerd.
- Sport op zijn plek houden, Het gebied wordt al minstens 30 jaar voor sport en recreatie gebruikt tot ieders tevredenheid
- Verhuizen van de net gerealiseerde sportaccommodaties kost de verenigingen alleen ongemak en geld
- Huidige parkachtige inrichting behouden
- Een rij huizen pal achter Oostwijk vinden wij onacceptabel, de Oostwijkers willen hun uitzicht en privacy behouden
- Ook sport en recreatie zijn belangrijke facetten in een dorp en lijken nu te moeten wijken, terwijl het gebied duidelijk
buiten de rode lijnen van bebouwing ligt
- Sportvelden zijn nu centraal in t dorp. Zo houden voor duurzaamheid en leefbaarheid is belangrijk
- Wilt u rekening houden met het handhaven van de groenstrook zoals die nu bestaat tussen de laan van Rapijnen en het
plan de With
- Eventuele hoogbouw (4/5 lagen) niet achter op het perceel plaatsen, maar vooraan bij de rotonde houden, om zo een
mooie overgang naar het open gebied te houden.

RECREATIE & INRICHTING – INBRENG ONLINE
(7/12)
Inrichting
- Greenhearts steunt de (reeds langer in Linschoten levende) gedachten om meer dubbelgebruik van voorzieningen te
realiseren, meer club-overstijgende activiteiten te organiseren en een betere (fiets-) verbinding over de Montfoortse
Vaart tussen het sportpark en Voorvliet te realiseren. We zijn echter geen voorstander van een 'open sportpark’ met
wandel- of andere paden rondom de honk- en softbalvelden. In onze optiek zal dat leiden tot meer vandalisme. Het is
bekend dat we al jaren last hebben van vernielingen en ‘ongewenste gasten’ in onze dug-outs, zelfs zonder paden
rondom. Een wandelpad rond de honkbal- en softbalvelden zal deze problematiek verergeren. Ook voor de veiligheid
van de wandelaars is een wandelpad langs de honk- en softbalvelden geen goed idee.
-

Er schijnt vandalisme voor te komen op de donkere en verlaten velden van de Green Hearts. Het bouwen van woningen
op de aanpalende kavel De With zal bijdragen aan sociale controle op dit deel van het sportpark.

RECREATIE & INRICHTING – INBRENG ONLINE
(8/12)
Alternatieve locaties
- Waarom niet eerst locaties in het dorp benutten? Ik denk aan terrein Houthandel en oude verzorgingshuis.
- Dat er huizen in Linschoten bij moeten komen is een feit, maar hier zijn genoeg andere mogelijkheden voor. Denk aan
het terrein van houthandel de goederen, de ruimte achter de van Rietlaan en zoals jullie het zelf noemen “Kavel de
With”. Maak deze kavel desgewenst breder en bouw richting Montfoort ipv in het huidige park achter Oostwijk
- Gebruik Kavel de With tot eind voor woningbouw
- Er moet een mogelijkheid zijn om de tennis vereniging ook in het sportpark te vestigen. Daardoor komt er een redelijk
groot gebied vrij om woningen te bouwen op het huidige tennisterrein en de daarbij behorende parkeerplaatsen.
- Als je kijkt naar bouwlocaties voor woningen, is er dan ook gedacht aan woningbouw achter het ecopark, richting
Cattenbroekerdijk (langs de Linschotervaart).
- Ik zou het op hoge prijs stellen als het terrein ven de voormalige houthandel in het dorp serieus zou worden bekeken op
de mogelijkheid van woningbouw op dit terrein. Ik heb niet het gevoel dat dit serieus is onderzocht. De huidige opslag
van wooncontainers van de firma Snell is een vloek in het oude dorp
- Waarom niet de kavel de With uitbreiden met het naast gelegen kavel (goed te ontsluiten en maakt ingewikkelde
verplaatsingen van sportclubs overbodig) De rode lijn die dit wellicht verhindert blijkt een wasseneus als het om het
gebied achter Oostwijk gaat, Dus waarom ook niet in het geval van de kavel van de With

RECREATIE & INRICHTING – INBRENG ONLINE
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Alternatieve locaties
- Zoals bekend wordt het tekort aan woningen mede veroorzaakt doordat veel inwoners in hun te grote eengezinswoning
blijven wonen omdat er geen kleinere betaalbare woningen beschikbaar zijn. Ook in Linschoten worden veel grote
eengezinswoningen, met name in Rappijnen, bewoond door 1 bewoner. Zij willen vaak wel kleiner maar willen ook ‘hun
dorp’ niet uit! Daarnaast willen ze ook niet duurder gaan wonen waardoor de woonlasten hoger worden.Ik denk dat er
grote behoefte is aan een Knarrenhof, maar dan wel in de buurt van de voorzieningen.
Mijn voorstel is om op de locatie van sporthal de Vaart een Knarrenhof te realiseren met koopappartement in
verschillende prijsklassen. (Ik denk daarbij aan koopappartement tussen 250.000 euro en 400.000 euro)In de Knarrenhof
zou ook een gemeenschappelijke ruimte kunnen worden gerealiseerd met terras (daarmee is het gemis aan een terras
in het dorp ook gelijk opgelost). De gemeenschappelijk ruimte kan worden gebruikt als dorpshuis voor de inwoners en
voor de bewoners van de Knarrenhof.Landelijk zijn ervan diverse Knarrenhofen gebouwd, voorbeelden genoeg hoe het
zou kunnen.Een nieuwe sporthal kan worden gerealiseerd bij de huidige sportvelden.De financiering voor de bouw van
een nieuwe sporthal kan wellicht komen vanuit de verkoop van de appartementen van het Knarrenhof.De huidige
sporthal is nu niet bepaald een fraai gebouw., zeker niet tussen de Brede Vaart en de Nieuwe Lindescote. Dat kan een
stuk mooier! Het is natuurlijk prachtig dat er woningbouw komt in Linschoten, de behoefte aan woningen is groot. Maar
daarnaast, met meer inwoners is er ook meer behoefte aan voorzieningen dus behoefte aan een sporthal en dorpshuis.

RECREATIE & INRICHTING – INBRENG ONLINE
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Alternatieve locaties
- Is ook nagedacht over de uitbreiding van het plangebied. Nu zijn de mogelijkheden behoorlijk beperkt door de
langgerekte kavel van De Wit. De naastgelegen boerderij van Vlooswijk is ook geen boerenbedrijf meer. Als die kavel er
ook bijgetrokken zou worden, zou het veel meer en ook structurele mogelijkheden bieden.
- Langs alle buitenranden bouwen (vaart, polder, kavel de with)
- Maak een in de natuur ingepast sport-en recreatiepark (zonder steen en asfalt) en plaats de woningen elders: om te
beginnen op strook De With met oog op uitbreiding 2030 richting zuiden

RECREATIE & INRICHTING – INBRENG ONLINE
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Toekomstvisie
- De huidige uitgangspunten voor dit plangebied borduren voort op het gefragmenteerd doorontwikkelen van Linschoten
en uiteindelijk blijft het gepruts in de marge. Primaire uitgangspunten voor de ontwikkeling van Linschoten zouden
moeten zijn:
o sportvoorzieningen bij elkaar
o appartementen in de nieuwe dorpskern
o hoogbouw in de nieuwe dorpskern
Praktisch gezien impliceert dit o.a. dat:
o de sporthal verplaatst moet worden
o dat rekening gehouden moet worden met een eventuele toekomstige verplaatsing van de tennisvereniging
o rekening houden met toekomstige uitbreiding van bestaande of nieuwe sportverenigingen.
Primair uitgangspunt voor dit plan is het feit dan een projectontwikkelaar een stuk grond gekocht heeft en hier geld
mee wil verdienen. Op zich is daar niets mis mee, maar het impliceert wel dat de mogelijkheden heel erg ingekaderd
worden hierdoor. De plannen zoals die nu gepresenteerd worden zijn qua kosten redelijk beperkt (alleen verplaatsen
van twee eenvoudig te verplaatsen sportverenigingen en het aanleggen van een weg en wat wandel en fietspaden. De
rest van het plan bestaat uit huizen die voor de ontwikkelaar niets kosten en alleen maar veel geld opleveren. Deze
uitgangspunten voor dit plan voor parkrappijnen zijn essentieel anders dan de primaire uitgangspunten zoals die voor
Linschoten gehanteerd zouden moeten worden.

RECREATIE & INRICHTING – INBRENG ONLINE
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Recreatie
-

Eventueel zwemplek voor de kinderen / jeugd.
Bij aanpakken brug naar tennis realiseren zwemsteiger voor kinderen in de Linschoten aan de kant van de
sportverenigingen.
Locatie met een beperkte set hufter proef publieke trainingsmaterialen. Rekstok, iets voor buikspieren, iets voor
beenspieren.
Graag aandacht voor de Cultuurhistorische waardenkaart die de gemeente Montfoort dit jaar heeft vastgesteld. Het
Appellaantje heeft (anders dan bijvoorbeeld de bebouwingscluster aan de Nieuwe Zandweg) een hoge
cultuurhistorische waarde. Het Appellaantje leidde naar de circa 25 jaar geleden afgebrande hoeve in het Veld. Deze
hoeve lag op een voor deze streek atypische unieke plek. De oude hoeve lag solitair, midden in het land, niet aan een
weg of aan een ontginningslint. Het is daarom speculeren hoe ver de bebouwingsgeschiedenis terug gaat. Het
Appellaantje ontleent zijn waarde aan de plek waar de hoeve lag. Gelukkig is de begroeiing van het voormalige erf nog
grotendeels intact. Op het voormalige erf van de hoeve staan 2 karakteristieke leilinden, 1 hoogstamappelboom, 1
fruitboom, 1 lariks, 1 els, 1 tulpenboom, 1 grote karakteristieke knotwilg, 1 wilg hakhout en enkele struiken. Het
bestemmingsplan heeft voor het sportpark de dubbelbestemming waarde archeologie. Het verdrag van Malta (1992)
gaat uit van behoud in situ van archeologische waarden. De bodem is de beste garantie voor een goede conservering
van archeologische resten. Met het sparen van archeologische resten wordt het voormalige erf als groene plek
behouden en krijgt het Appellaantje zijn betekenis terug.

THEMA BORD VERKEER

- ontsluitingen voor alle soorten verkeer
- parkeren

THEMA BORD VERKEER (1/2)
Ontsluiting en veiligheid
- Goed om bestaande wijken te ontzien van extra verkeer!
- Zorg voor 2 manieren van auto ontsluiting om te spreiden (2)
- Ontsluiting achterzijde woningen oostwijk ivm ontbreken achterom, mensen kunnen
nu achterom met de auto
- Doodlopende straten van Schansbos behouden, met evt fiets/voetgangeers doorgang
- Landbouwverkeer naar de With? Veiligheid! Geluid! | Landbouwverkeer op nieuwe
ontsluiting is onwenselijk en gevaarlijk (2)
- Veiligheid laan van Rapijnen bij nieuwe ontsluiting: maak route ontsluiting en ln van
Rapijnen 30 km weg | wordt nu te hard gereden (4)
- Ontsluiting veel meer rekening houden met verder toekomst, bouwplannen = nog
meer verkeer en overlast, extra rotonde in de richting van Montfoort
- Weg aan de achterkant , kavel de With huizen niet aan Rapijnen, sloot
- Ontsluiting via ln van Rapijnen = alle verkeer via laan van Rapijnen = extra
verkeersdruk. Oplossing: extra rotonde meer naar Reinaldaweg ook met het oog op
toekomstige bouw
- Ontsluitingsweg kort aan Veldzichtlaaan?
- Ontsluiting via rotonde, niet via laan van Rapijnen (3)
- Let op veiligheid voor fietsers
- Aan de rand van Oostwijk verkeer op twee kanten uitzicht!

THEMA BORD VERKEER (2/2)
Duurzaam wonen
- Niet te veel parkeerplaatsen
- Zorg voor voldoende parkeerplaatsen voor sport en nieuwe
woningen min 2 per huis (ook op zaterdag) | nu al tekort aan
parkeerplaatsen | Veld naast polsstok wordt ook als
parkeerterrein gebruikt > huidige parkeerplaats
voetbal/korfbal is onvoldoende (8)
- Geen auto’s van sporters op zaterdag in Oostwijk
- Polsstok heeft veel parkeerplaatsen nodig bij wedstrijd; is
daar aan gedacht?
- Inzicht in parkeerplaatsen ontbreekt, zoals nu gepresenteerd
veel te klein
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VERKEER– INBRENG ONLINE (1/2)
-

-

Het Appellaantje is ongeschikt als uitvalsweg van een nieuw stuk wijk, omdat er weinig draairuimte is voor auto’s en
omdat het slecht te over zien is.
Verkeersdruk op de laan van Rappijnen ontzien, daar wordt nu veel te hard gereden.
Nadenken over aanrijroute verkeer omdat dat precies door de bestaande woonwijk gaat. Dat maakt de beide
vlooswijkenlaan erg druk.
Ontsluiting. Een mooie ontsluiting voor auto’s van het nieuwe deel zou er ons inziens kunnen komen door in de bocht
van de Laan van Rapijnen een T splitsing te maken (naast een ingang op de Nieuwe Zandweg).
Er zal waarschijnlijk een doorlopende weg naar het sportpark komen met de nodige parkeervoorziening. Een wandel/fietspad zou in het verlengde van Oostwijk, met een bruggetje over de sloot, een verbinding kunnen zijn voor mensen
die het Sportpark willen bereiken of naar de scholen willen met kinderen (over de Kwakel). Dat is veilig en de meest
logische optie.
En daarnaast een wandel en fietspad om het sportpark heen (over het dijkje?) om te recreëren en de mensen die aan
het einde van de kavel wonen te ontsluiten.
Aansluiting naar het nieuwe plan Rapijnen staat nu getekend in de bocht, maar naar mij inziens zou de aansluiting beter
kunnen lopen via de rotonde. In de bocht waar deze nu staat getekend levert het een gevaarlijke situatie op. Daarnaast
dient er voor de getekende optie Kastanje bomen gerooid te moeten worden. Deze bomen zijn veel waard voor
inwoners van Linschoten. Ook zal er een sloot gedempt te worden wat weer invloed heeft op ons ecologisch systeem.
Optrekkende en remmende auto's zullen voor de omwonende veel geluidsoverlast, CO2 uitstoot en de weg loopt dan
wel heel dicht door o.a. de voortuin van het hoekhuis op de Veldzichtlaan.

VERKEER– INBRENG ONLINE (2/2)
-

-

Het ziet er naar uit dat de huidige parkeerfaciliteiten achter het eerste woningblok van Oostwijk gehandhaafd blijven. Is
er al een visie hoe de afscheiding tussen de brandgang/achterom van dit woningblok en het parkeerterrein eruit gaat
zien? Het wordt zeer op prijs gesteld als er een 'groene' scheiding blijft.
Let op Ontsluitingswegen en eisen inzake bereikbaarheid hulpdiensten
De nieuw te realiseren ontsluitingsweg loopt volgens de tekening dwars over het groenstuk met de 5 kastanjebomen in
de bocht van de Laan van Rapijnen. Worden deze bomen verwijdert of blijven ze in tact?
Op de tekening is te zien dat de weg die ingetekend is op zeer korte afstand van bestaande tuinen komt, met als gevolg
van het extra verkeer, uitlaatgassen etc.
Is hier echt geen andere mogelijkheid voor??
Komt een T-splitsing of een rotonde: een T-splitsing gaat volgens ons gevaarlijke situaties opleveren.
Verlegging rotonde Rapijnen in de richting van Montfoort i.v.m. enorme toename ontsluitingsverkeer langs de Laan van
Rapijnen. Woningnood blijft hoog en als over 5 jaar nieuwe bouwplannen gemaakt worden, is de ontsluiting in ieder
geval in een keer (en kosten efficiënter) geregeld
Er op letten dat de 'nieuwe' wijk veilig blijft voor kinderen. Rapijnen is nu een soort 'hoofdweg' in Linschoten. Niet zo'n
weg creëren door de wijk heen. Qua parkeren goed om rekening te houden met een toename aan elektrische auto's
(laadpalen). Voor de sportvelden een ruime parkeergelegenheid maken, zodat sporters niet 6 rondjes door de wijk
hoeven te rijden voor een parkeerplek.
In de huidige situatie is parkeren voor de sportparken voorzien bij de Van Barneveldstraat. De praktijk is echter dat men
bij de Vlooswijklaan parkeert. Graag in de nieuwe situatie rekening houden met een logische ontsluiting van het
parkeren bij de sportvelden (A12), zodat men parkeert op de juiste plek.

THEMA BORD 5
Overig

THEMA BORD OVERIG (1/2)
Overige opmerkingen
- Wat zijn de meerkosten van het verplaatsen van de polsstok en het softbalveld? Is dat geen
kapitaalvernietiging? Wie gaat dat betalen?
- Waarom niet meer woningen door uitplaatsen sportvelden?
- Ik ben blij dat er gebouwd gaat worden
- Geen vertrouwen in ontwikkelaar en BPD wat notabene de Rabobank is!
- Is er nagedacht over een Herenboerderij?
- Krijgen wij de opbrengst van de participatie te horen, of worden de gele briefjes gelezen en bij het oud
papier gedaan?
- Graag eerst discussie over locatie en aantallen, dan pas de invulling van de thema’s
- Tegen de bouw
- Hoe wordt geborgd dat de ontwikkelaar geen woekerwinsten maakt op het ontwikkelen van woningen
op grondgebied van de gemeente?!
- Kansen voor clubhuizen waren er altijd al. Wat is de definitie van logisch voor u?
- Waarom wordt de ontwikkeling van grond in eigendom van de gemeente niet aanbesteed? Past dat
binnen de aanbestedingswet en het gezamenlijke inkoop beleid?
- Bedrijven mogen dus wel iets tegenhouden (de Goederen). Duur is niet ons probleem of onze schuld.
- Vastgoed leidt wederom het woord > communicatie wordt dus geleid door een partij die een duidelijk
standpunt heeft

THEMA BORD OVERIG (2/2)
Overige opmerkingen (vervolg)
- Schets van 10 jaar terug heeft wel groenstrook
- De huizen kunnen ook aan de With kant en erachter gebouwd worden. Kunnen we zelf een plan
maken?
- Begrijp dat de polsstok gepaaid is met kleedkamers en een clubhuis. Slecht hoor!
- Geluidscirkel (sportvelden) voldoende voor nieuwe woningen? Ter voorkoming van klachten van
nieuwe bewoners (clausule opnemen als ze er komen wonen: geen klachten over geluid)
- Wat is het belang van de gemeente? Heeft de gemeente geen dubbele per vanwege mogelijke
opbrengsten grondverkoop gebied achter Oostwijk?
- Er is in het voorjaar een enquête geweest onder de bewoners. Daar is duidelijk de wens en is de
uitkomst aan de noordkant bouwen. Er is totaal niet geluisterd naar de bewoners van Linschoten!
- Onze woningen dalen in waarde; we zijn ons uitzicht kwijt
- Moeten we sportaccommodatie behouden waarin Linschoten minimaal participeert?
- Met meer inwoners is er zeker ook een dorpshuis nodig. Dit om de clubs en het sociale leven een
kans te geven.
- Waarom gaat de participatie niet over de vlekkenindeling? Wensen van de direct omwonenden
worden genegeerd!!
- Gebied de Goederen is duur, maar planschadevergoedingen en compenseren van sportclubs kost
ook heel wat!

OVERIG – INBRENG ONLINE (1/2)
-

-

-

Tegen woningbouw op deze locatie
Dank voor de heldere participatieprocedure. Ondanks het feit dat we door deze ontwikkelingen waarschijnlijk ons
uitzicht op de polder kwijtraken, begrijpen we de noodzaak tot het bouwen van woningen om de woningnood in
Linschoten en omgeving te verlichten.
Er wordt in de plannen geroepen dat het voor de doorstroom is, maar wat blijkt kan de gemeente niet garanderen dat in
de nieuwe plannen alleen maar LInschotenaren komen te wonen. In de bijeenkomst gaf de wethouder aan dat het maar
ging om een percentage van 25%. Dus om te pretenderen dat er daardoor een doorstroom ontstaat is onjuiste
informatie.
Geen voorstander van woningen direct achter mijn huis
Er is nu op momenten sprake van geluidshinder door de sport, mn korfbal
Ik zou het verstandig vinden als de toewijzing van de woningen op een transparante wijze via een objectieve (ver)loting
door een notaris plaats vindt. Ik heb te vaak in de laatste jaren meegemaakt dat projectontwikkelaars de toewijzing
regelden waarbij oneigenlijke argumenten de doorslag gaven. Dat betekent ook dat het overbieden op de vraagprijs van
nieuwbouw niet wordt toegestaan. Immers dat doorkruist een zorgvuldige en transparante wijze van toewijzing.
Zorg voor een zorgvuldig, transparant en objectief proces van toewijzing
Zorg ervoor dat er voor de koopwoningen een zelfbewoningsplicht gaat geleden. Het moet voorkomen worden dat
vastgoedbeleggers woningen kopen om ze vervolgens meestal tegen een hoge huur te verhuren. Juridisch is dat een
lastig punt. Particuliere kopers vissen dan achter het net. Het is de moeite waard om hier goed naar te kijken.

OVERIG – INBRENG ONLINE (2/2)
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Deze participatiebijeenkomst was kenmerkend voor participatie/inspraak avonden. De aanwezigen voelen/hebben de
indruk dat alles al vaststaat en de informatieverstrekkers, die een grote informatievoorsprong hebben, vinden het
maken van opmerkingen door de aanwezigen maar lastig en doen dit vaak af met de uitspraak zoals “de plannen zijn
niet in beton gegoten”. Zo’n opmerking heb ik die avond te vaak gehoord en maakt mij argwanend.
Het zou niet hebben misstaan als er ook een alternatief plan zou zijn gepresenteerd.
Ik hoop dat jullie nog meer positieve reacties krijgen om deze mooie nieuwe ontwikkelingen en niet alleen maar
aanlopen tegen mensen wie het project liever niet door zien gaan. Weet dat jongeren zoals ik ontzettend blij zijn met
ontwikkelingen als deze en dat wij uitzien naar meer woongelegenheid in Linschoten, zodat wij niet 'verplicht' worden
uit ons mooie dorp te vertrekken om elders te gaan wonen.
In koopcontract laten opnemen bij koop van de woning minimaal 2 jaar bewonen voor dat de woning verhuurd mag
worden.
Vanuit Greenhearts viel ons op dat door zowel stedenbouwkundige (Kien) als projectontwikkelaar (Urban Made) werd
gesproken over het zogenaamde 'plan vitaal sportpark’, welk plan werd aangeduid als 'een plan van de
sportverenigingen’. Dat verbaasde ons, want richting opstellers daarvan is door ons bestuur meermaals gevraagd om
niet namens alle sportverenigingen te spreken. Wij hechten er aan - wellicht ten overvloede - duidelijk te maken dat de
Green Hearts genoemd plan op geen enkele wijze ondersteunen. We waren noch initiatiefnemer, noch ondertekenaar,
noch delen we de inhoud.

