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Haastrecht, Stolwijk, 18 juni 2020 

 

Betreft:  Voortgang Centrumplan Stolwijk en project sloop nieuwbouw Frans 

Halsstraat/Rembrandtlaan Stolwijk 

 

 

Geacht College,  

 

De afgelopen weken is de hand gelegd aan de samenwerkingsovereenkomst tussen de 

gemeente en Groen Wonen Vlist inzake de herontwikkeling van de Hoflaan en het terrein 

van gemeentewerken te Stolwijk. Dat is goed nieuws. De overeenkomst kan het 

besluitvormingstraject in en we kunnen gaan werken aan de bestemmingsplanwijziging. 

Er kan vaart in het project komen. 

 

Toch maakt Groen Wonen Vlist zich ernstig zorgen over de voortgang in het project. De 

gemeentelijke projectleider vertrekt per 1 juli aanstaande en er is bij ons nog geen 

opvolger bekend. Dat zou betekenen dat de gemeentelijke besluitvorming en andere 

processen wederom stil komen te liggen. 

Dat is voor ons een onaanvaardbare situatie. Refererend aan de brief van de 

huurdersvereniging van Groen Wonen Vlist: Te lang verkeren de 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 is 

voor de vitaliteit van de kern van Stolwijk. Ik onderschrijf die brief en zal in mijn 

schrijven een aantal delen letterlijk gebruiken omdat de huurdersvereniging en Groen 

Wonen Vlist dezelfde mening zijn toegedaan. Het project mag niet weer vertraging 

oplopen. Ik vraag u als College om de personele capaciteit voor dit project snel op orde 

te brengen. 

 

Want 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 

goede woningen te bieden, zodat zij in Stolwijk kunnen blijven wonen. En ook starters 

willen we een kans op een goede woning bieden. 

 

Bij het centrumplan Stolwijk speelt ook nog de herontwikkeling van de brandweergarage. 

Door gemeentelijke discussies rond de nieuwe brandweergarage, over de plek en 

vervolgens over de kosten heeft het centrumplan jaren vertraging opgelopen. Wij hebben 

de gemeente gesteund in die jaren en hebben ons niet teruggetrokken uit de 
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planvorming omdat wij het voor Stolwijk belangrijk vonden om één gezamenlijk plan te 

ontwikkelen.  

 

Partnerschap met de gemeente vonden en vinden wij belangrijk, maar dat mag 

uiteindelijk niet ten koste gaan van de belangen van onze 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 de planning wanneer met de bouw wordt begonnen. Het is dan mogelijk om 

ook de andere bouwactiviteiten hierop af te stemmen of andersom.  

 

Er zou dan al met de bouw van de 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. Wij 

moeten nu al zoveel jaren aan onze oudere huurders mededelen dat de plannen er zijn, 

maar dat de afhandeling nog steeds niet rond is bij de gemeente Krimpenerwaard. 

Kandidaat-huurders moeten we nu al jaren iedere keer weer teleurstellen over de 

aanvangsdatum van de bouw. Want die ontbreekt. Elke  huurdersbijeenkomst wordt door 

het ontbreken van duidelijkheid gedomineerd. Het geduld van de huurders en van de 

Huurdersbelangenvereniging, vertegenwoordiger van alle huurders van onze woningen in 

Haastrecht, Stolwijk, Vlist 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 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 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 onze corporatie. Ook bij dit project hebben wij samen met 

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 grote behoefte aan. Om 

die reden zetten we in op een ruim aantal woningen. Die plannen zijn met de gemeente 

gecommuniceerd. 

 

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; er is nog 

steeds geen gemeentelijke projectleider aan het project gekoppeld, ondanks eerdere 

toezeggingen. Daardoor ligt het project in feite stil en krijgen we geen antwoord op voor 

ons essentiële vragen en komt gemeentelijke besluitvorming niet op gang.  

Bij ons ligt die prioriteit er wel; het is bij u bekend dat wij extra veiligheidsvoorzieningen 

(muurankers) bij deze woningen hebben 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. Wij verzoeken 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 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 project Hoflaan. Dit mag geen jaren duren. 
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Dus ook hier vragen wij u als College om snel en voldoende gemeentelijke capaciteit 

beschikbaar te stellen. Dan krijgen we ook snel antwoord op onze vraag die nu al 

maanden op tafel ligt over het aantal te realiseren parkeerplaatsen. Dat laatste is 

cruciaal om het aantal te ontwikkelen woningen te kunnen bepalen.  

 

Zoals ook in de brief van de huurdersvereniging gesteld. Groen Wonen Vlist koppelt geen 

andere bouwplannen aan dit project. Het betreft dus alleen sloop nieuwbouw op dezelfde 

locatie als de bestaande huurwoningen in de Frans Halsstraat en de Rembrandtlaan. Qua 

stedenbouwkundige structuur verandert er helemaal niets. 

 

Een sloop van de huurwoningen aan de Mesdagstraat en/of Hobbemastraat, die ter 

sprake is gekomen, is de komende jaren, ook uit bedrijfseconomische redenen beslist 

niet aan de orde. Een stedenbouwkundige herziening van dit gebied op dit moment dus 

ook niet. Het heeft dus geen zin om dit gebied bij de herontwikkeling van de 

Rembrandtlaan en Frans Halsstraat te betrekken. Het levert alleen maar onnodige en 

ongewenste vertraging op. 

 

Wij vragen u dringend om te zorgen voor snelle ambtelijke en bestuurlijke besluitvorming 

met betrekking tot eerder genoemde projecten. En wij hopen dat u ons snel de door ons 

gewenste duidelijkheid kan verschaffen. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens Groen Wonen Vlist,  

 

 

 

ir. J.F.G. Reniers, directeur/bestuurder 

 

 

 

 


