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Onderwerp : Voortgang Centrumplan Stolwijk en project sloop nieuwbouw Frans            

Halsstraat/ Rembrandtlaan Stolwijk 
Ons Kenmerk : IvV/16062020/108 
CC  : Groen Wonen Vlist 
 
 
Geachte Raadsleden,  
 
Recent heeft de directeur-bestuurder van Groen Wonen Vlist een gesprek gehad met de 
verantwoordelijk wethouder over de stagnatie en voortgang van bovengenoemde 
projecten in Stolwijk. De directeur-bestuurder heeft ons bestuur hierover geïnformeerd. 
Dit stellen wij zeer op prijs.  
Hij deelde ons mee dat dit een constructief gesprek is geweest. Wij hebben echter ook 
begrepen dat het niet tot concrete afspraken is gekomen over de voortgang van 
genoemde projecten en de termijn waarop een start gemaakt kan worden met de 
uitvoering.  
 
Wij vinden het als Huurdersbelangenvereniging Haastrecht, Stolwijk, Vlist 

(Huurdersbelang) hoogst noodzakelijk om eindelijk eens duidelijkheid te verschaffen naar 
de huurders van Groen Wonen Vlist en alle woningenzoekenden.  
Te lang verkeren de corporatie, huurders en Huurdersbelang al in onzekerheid. Daar 
moet nu een einde aan komen. De herontwikkeling van de Hoflaan, waarmee in 2013 
gestart is, is een belangrijk project voor de vitaliteit van de kern van Stolwijk. Om die 
reden schrijven wij deze brief aan uw gemeentebestuur.      
 
Het is een brandbrief met het verzoek deze projecten snel (ambtelijk) af te ronden en 
definitieve bestuurlijke besluitvorming te bevorderen zodat er zo snel mogelijk met de 
bouw van de sociale huurwoningen kan worden begonnen. Bestaande en nieuwe 
huurders willen heel snel concrete beslissingen en duidelijkheid, is ons recent nogmaals 
gebleken. Ook om volkshuisvestelijke en economische reden is onzes inziens snelheid 
geboden; het aantal ouderen in Stolwijk neemt snel toe en het is nodig hen kwalitatief  
woningen te bieden, zodat zij in Stolwijk kunnen blijven wonen. En ook starters willen we 

een kans op een goede woning bieden. 
 
Centrumplan Stolwijk (project Bovenkerkseweg-Hoflaan Stolwijk) 
Zoals uw college en gemeenteraad  bekend ligt er al geruime tijd een door de 
projectgroep, waarvan u als gemeente mede de trekker was, overeengekomen plan voor 
deze in Stolwijk zo belangrijke plek. Kuiper Compagnons heeft de uitwerking daarvan in 
handen genomen. De projectgroep was en is ervan overtuigd dat het plan een 
versterking is van het hart van het dorp. En het biedt oudere bewoners van Stolwijk de 

kans om dichtbij voorzieningen te gaan wonen. 
 
Andere stappen ten behoeve van de ontwikkeling zijn inmiddels ook in gang gezet. Groen 
Wonen Vlist heeft in- en na intensief constructief overleg met Huurdersbelang 
overeenstemming bereikt over het realiseren van appartementen voor senioren op deze 
zo kwetsbare plek in Stolwijk, dichtbij de begraafplaats. Zoals u bekend is dit geen 
gemakkelijk traject geweest. 
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De ophoging van het aantal woningen van 22 naar 25, wat het exploitatietekort op het 
project enigszins zou verlagen, mag voor u geen onoverkomelijke zaak zijn. Wij vinden 
dit passend in de voorliggende samenwerkingsbijeenkomst waarin onder meer is 
opgenomen dat:  de gemeente haar toestemming niet op onredelijke gronden aan een 

wijziging van het bouwplan zal onthouden.  
 
Uw gemeente en Groen Wonen Vlist hebben voor dit project convenant afspraken 
gemaakt. De uitvoering van die afspraken heeft echter vertraging van jaren opgelopen 
door interne gemeentelijke discussies rond de nieuwe brandweergarage, over de plek en 
vervolgens over de kosten. Hoewel Huurdersbelang niet gelukkig was met het convenant  
hebben ons niet teruggetrokken uit de Klankbordgroep omdat wij het voor Stolwijk 
belangrijk vonden om één gezamenlijk plan te ontwikkelen. Partnerschap met de 
corporatie en de gemeente vonden en vinden wij belangrijk, maar dat mag uiteindelijk 
niet ten koste gaan van de belangen van de huurders en woningzoekenden. 
 
Naar wij hebben begrepen is over de brandweergarage binnenkort definitieve 
besluitvorming te verwachten. Wij zouden graag van u schriftelijk het definitieve besluit 
vernemen en een projectplanning wanneer met de bouw wordt begonnen. Het is dan 
mogelijk om ook de andere bouwactiviteiten hierop af te stemmen of andersom.  
 
Er zou dan, bijvoorbeeld alvast met de bouw van de 25 appartementen en de particuliere 
grondgebonden woningen aan de Bovenkerkseweg begonnen kunnen worden. Want de 
realisatie van de sociale huurwoningen in dit  plan is steeds maar in de tijd naar achteren 
geschoven. Groen Wonen Vlist en Huurdersbelang moeten nu al zoveel jaren aan oudere 
huurders mededelen dat de plannen er zijn, maar dat de afhandeling nog steeds niet 
rond is bij de gemeente Krimpenerwaard. Ook kandidaat-huurders moeten we nu al jaren 

iedere keer weer teleurstellen over de aanvangsdatum van de bouw. Want die ontbreekt.  
 
Elke huurdersbijeenkomst van Groen Wonen Vlist en Huurdersbelang wordt door het 
ontbreken van duidelijkheid gedomineerd. Het geduld van de huurders en anderen die 
belang hebben bij het realiseren hiervan  raakt zo langzamerhand ook op. Wij hebben 
hiervoor veel begrip. Je kan tenslotte niet maar blijven uitstellen en uitstellen. De 
geloofwaardigheid van Groen Wonen Vlist maar ook het vertrouwen in de bestuurlijke 
slagkracht van de lokale overheid komen dan in het geding.  
 
Wij doen dan ook een dringend beroep op u allen zo snel mogelijk een besluit op dit 
Centrumplan te nemen en het zo spoedig in (ruimtelijke) procedure te brengen. Mede in 
het licht van mogelijke bezwaren die de gehele procedure ook nog eens aanzienlijk, 
opnieuw, kunnen vertragen.   
 

Wij vragen u concreet: geef ons het tijdpad/planning aan van uw besluitvorming en in 
het procedure brengen van het Centrumplan. Wij zullen dit dan weer communiceren met 
onze achterban. 
 
Rembrandtlaan/Frans Halsstraat 
De plannen om deze woningen  te slopen en nieuw te bouwen op dezelfde plaats zijn in 
een vergevorderd stadium bij Groen Wonen Vlist. Ook bij dit project hebben wij samen 
met de corporatie, Huurdersbelang en een actieve bewonersgroep overeenstemming 

bereikt over de bouw van nieuwe huurwoningen. Kwalitatieve nieuwe duurzame 
woningen voor alle groepen waaronder behoorlijk veel woningen voor starters. Want daar 
is ook grote behoefte aan. Om die reden zetten Groen Wonen Vlist en  Huurdersbelang in 
op een ruim aantal woningen. Die plannen zijn met de gemeente gecommuniceerd. 
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Wat ons betreft zijn er geen bijzondere aandachtspunten bij dit project, echter de 
prioriteit welke uw gemeente geeft aan dit project is bij ons niet duidelijk. Bij Groen 
Wonen Vlist en Huurdersbelang ligt die prioriteit er wel; het zal u bekend zijn dat de 

corporatie extra veiligheidsvoorzieningen bij deze woningen heeft moeten aanbrengen 
om de veiligheid van de bewoners te waarborgen. Ook zijn de funderingspalen aangetast. 
Haast is dus geboden. Dus verwachten wij ook prioriteit bij de gemeente.  
 
Huurdersbelang verzoekt dus ook voor dit project om snelle bestuurlijke besluitvorming 
en voldoende ambtelijke capaciteit en slagvaardig handelen. Het proces van sloop is voor 
alle betrokkenen een ingrijpend proces, ook emotioneel. Heel veel huurders wonen hier 
al vele  tientallen jaren en verkeren nu in grote onzekerheid over waar ze heen moeten 
en wanneer ze hun woning uitmoeten. Dat is zwaar. Wij willen wat dat betreft zeker geen 
herhaling van het eerdergenoemde moeizame en trage project Hoflaan. Dit project mag, 
mede om eerder genoemde (veiligheids)redenen, geen jaren duren. 
 
Het is dan ook hier zaak dat er snelle duidelijkheid komt, onder meer over het aantal te 
realiseren parkeerplaatsen. Dat laatste is cruciaal om het aantal te ontwikkelen woningen 
te kunnen bepalen. Ook voor dit project doen wij een beroep op uw gemeentebestuur dit 
met de nodige voortvarendheid aan te pakken en zo snel mogelijk in procedure te 
brengen. Voor alle duidelijkheid; Huurdersbelang heeft begrepen dat Groen Wonen Vlist 
geen andere toekomstige bouwplannen koppelt aan dit project. Het betreft dus alleen 
sloop nieuwbouw op dezelfde locatie als de bestaande huurwoningen in Frans Halsstraat 
en Rembrandtlaan. Qua stedenbouwkundige structuur verandert er helemaal niets. 
 
Een sloop van de huurwoningen aan de Mesdagstraat en/of Hobbemastraat, die ter 

sprake is gekomen in het gesprek met de wethouder en directeur-bestuurder, is de 
komende jaren, ook uit bedrijfseconomische redenen bij Groen Wonen Vlist, zo hebben 
wij begrepen, beslist niet aan de orde. Een stedenbouwkundige herziening van dit gebied 
op dit moment dus ook niet. Het betrekken van dit gebied door uw gemeentebestuur bij 
de sloopplannen van Rembrandtlaan en Frans Halsstraat zou dus op zijn minst opportuun 
en  vanwege het ontbreken van een totale gemeentelijke gebieds- en of wijkvisie 
ongewenst te noemen.    
 
Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist, maar ook alle huidige- en toekomstige  
huurders zijn u zeer erkentelijk voor uw medewerking en snelle ambtelijke en 
bestuurlijke besluitvorming met betrekking tot eerder genoemde projecten.  
Wij gaan er van uit dat u in uw schriftelijke antwoord op dit schrijven spoedig de door 
ons gewenste duidelijkheid verschaft. 
 

Een brief met dezelfde strekking hebben wij naar het college van B. en W. verzonden. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Namens Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist, 

 
w.g. 
 
Mw. I. van Vliet, secretaris     
J. Been, vice-voorzitter 
 
 


