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Concept.
Opmerkingen betreffende het ontwerpbestemmingsplan Koningin Julianaplein 1 ,
Woudenberg
Zaterdagmarkt
Dehuidige zaterdagmarkt gebruikt ongeveer 2 /3 deel van het oppervlak van het huidige
plein . Dit is inclusiefde plaats voor de voertuigen, nodig voor aan- en afvoer van kramen en
handelswaar. Voor stalling van deze voertuigen is geen andere locatie beschikbaar in de
omgeving van het plein . In de toelichting bij het ontwerpbestemmingsplan wordt vermeld
dat er sprake is van 5 marktkramen. Dit is niet correct; de zaterdagmarkttelt 6
marktkramen .
Indien het bouwproject, beschreven in de toelichting bijhet ontwerpbestemmingsplan ,
wordt gerealiseerd, blijft er aanzienlijk minder dan 50 % van het huidige plein beschikbaar
voor de zaterdagmarkt. Dit betekentdat er geen plaats meer is voorde zaterdagmarkt.
Verkeer.
in de toelichting bijhet ontwerpbestemmingsplan is berekend hoeveel verkeersbewegingen
(per etmaal)worden gegenereerd door het beoogde project. Conclusie : « Gezien de
verwachte verkeersbewegingen en de ontsluitingen von het plangebied wordt verwacht dat
de omliggende wegen over voldoende capaciteit beschikken om deze verkeersbewegingen op
te vangen . Vervolgensworden de verkeersbewegingen van de voormalige bibliotheek en
kantoorgebouw nog eens in mindering gebracht waarna de toename van de
verkeersbewegingen " per saldo beperkt" wordtgenoemd.
De bibliotheek is in februari 2012 verhuisd van het Julianaplein naar het Cultuurhuis. Het
daarom volstrekt onjuist om in 2020 het aantal verkeersbewegingen van de bibliotheek in
mindering te brengen op het aantal verkeersbewegingen van een nieuw te bouwen project.
Bovendien wordt volledig voorbij gegaan aan het feit dat omwonenden de huidige
verkeerssituatie nu reeds als onveilig ervaren .Metnamede verbinding tussen Pr.
Christinastraat en Kon. Emmastraat,met twee haakse bochten met daarin de verbinding
naar de Kon . Wilhelminastraat is een knelpunt. De toenamevan verkeer vanuit de Nico
Bergsteijnweg richting Dorpstraat is hierbij een belangrijke factor.
Het beoogde project genereert niet alleen een forse toename van verkeersbewegingen . De
hoofdtoegang tot het appartementencomplex ligt aan de eerste haakse bocht. Bovendien is
zoweldenieuweparkeerlocatie met 26 parkeerplaatsen als de parkeergarage, uitsluitend
vanuit diezelfde haakse bocht te bereiken .Deze combinatie van factoren creëert een
uitermate onveilige, onacceptabele situatie

Parkeren.
In de huidige situatie zijn er 46 parkeerplaatsen op het Julianaplein . Bij een telling in oktober
2018 is vastgesteld dat ermaximaal 10 parkeerders (gelijktijdig ) zijn waargenomen .Deze
cijfers zijn inmiddels geheel achterhaald . Bij tellingen van maandag 13 t/m vrijdag 17 januari
2020 (zowel's ochtends als 'smiddags)werd vastgesteld dat er maximaal 19
parkeerplaatsen (gelijktijdig) in gebruik waren .
In de toelichting bij het ontwerpbestemmingsplan isberekend dat er gemiddeld 44
parkeerplaatsen nodig zijn voor parkeren ten behoeve van debeoogde ontwikkeling. Het
totale plan dient te voorzien in voldoende parkeerplaatsen ten behoeve van zowelhet
appartementencomplex als voor openbaar gebruik . Dit betekent: minimaal (44 + 19 = ) 63
parkeerplaatsen .
Het beoogde plan voorziet in 32 parkeerplaatsen in deparkeergarage en 46 plaatsen op het
maaiveld .Uit de bijgeleverde afbeeldingen blijkt dat dit aantalvan 78 plaatsen het
theoretisch maximaalhaalbare aantalis voor deze locatie . Hierbij de volgende opmerkingen :
De in - /uitgang van de parkeergarage is door de situering en het gebrek aan
manoeuvreerruimte een obstakel dat voormenigeen moeilijk te nemen is. Huurders
die hun auto dagelijks gebruiken zullen hierdoor voor een parkeerplaats op maaiveld
kiezen. Een voorzichtige schatting is dat dehelft van deparkeerplaatsen in de
parkeergarage niet zalworden gebruikt.
In de toelichting bijhet ontwerpbestemmingsplan is vermeld dathet beoogde
appartementengebouw bedoeld is voor zowel starters als voor één - en
tweepersoonshuishoudens. De woningen , zowel grondgebonden als op de eerste en
tweede verdieping, zijn met debeoogde liftvoorziening tevens geschikt voor
ouderen . In debeschikbare gegevens is nergens aangegeven waar een stalling voor
fietsen /scooters en scootmobielen wordt geplaatst. Deze voorzieningen vragen
ruimte op hetbuitenterrein en dit gaat ten koste van enkele parkeerplaatsen .
In de beschikbare gegevens is niet aangegeven op welke wijze de verzameling en
afvoer van alle soorten huishoudelijk afvalwordt geregeld . Er zal ergens ruimte
moeten worden vrijgemaakt voor kliko's resp . afval-verzamelcontainers voor PMD,
GFT,Restafval, papier en glas. Verzamelcontainersmoeten bereikbaar zijn voor de
voertuigen van de afvalverwijderaars. Deze voorzieningen vragen ruimte op het
buitenterrein en dit gaat ten koste van een aantal parkeerplaatsen . Voorbeeld : voor
de plaatsing van 4 ondergrondse afvalcontainers aan de Dorpsstraat is een ruimte
vrijgemaakt die overeenkomtmet 10 parkeerplaatsen .
Het is duidelijk dat het theoretische aantal van 78 parkeerplaatsen niet gehaald zalworden.
Bovendien zullen veelbewoners een parkeerplaats op maaiveld verkiezen boven parkeren in
deparkeerkelder. Dit gaat ten koste van deparkeerplaatsen voor openbaar gebruik .
Realisatie van het beoogde project betekent derhalve een aanzienlijke verslechtering van
parkeergelegenheid voor de omwonenden

Structuurvisie Woudenberg 2030
in de Structuurvisie Woudenberg 2030 is het Koningin Julianaplein reeds opgenomen als
projectlocatie . De opgave die destijds (2013) is opgenomen in de structuurvisie komtniet
meer overeen met onderhavige ontwikkeling. Het woningbouwprogramma is van circa 15
appartementen naar 30 appartementen gegaan. Ditwordtmogelijk gemaakt door de keuze
voor een gebouw met drie woonlagen boven maaiveld .Dehoogte van het gebouw neemt
nog extra toe doordat de bouwhoogte van de beoogde parkeerkelder 0 ,6 m boven maaiveld
bedraagt. Ook zullen technische installaties op het dak en een dakopbouw voor de lift, de
hoogte van het gebouw extra accentueren .
Een gebouw van een dergelijke hoogte en omvang past niet in de wijk rond het Julianaplein .
Hier is sprake van conventionele woningbouw met twee bouwlagen en een
zolderverdieping. Het beoogde plan levert geen enkele kwaliteitsimpuls aan de openbare
ruimte van het Julianaplein . De kwaliteit van de openbare ruimte van het Julianaplein
verslechterde, door de langdurige leegstand van het bibliotheekgebouw , aanzienlijk . De
omwonenden staan positief tegenover een ontwikkeling van het plein . Realisatie van het
beoogde project betekent echter een verdere verslechtering van de woon - en leefomgeving ,
niet alleen door de hoogte en omvang van hetbouwwerk maar ook door het verslechteren
van de verkeersveiligheid , de vermindering van parkeergelegenheid en het verlies van de
zaterdagmarkt. De beoogde ontwikkeling sluit daarmee in het geheelniet aan bijde opgave
zoals deze is opgenomen in de structuurvisie .
Een wijziging van het bestemmingsplan is derhalve overbodig

