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18 augustus 2021 

Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist   

Onzin bericht van het AD over 
22 woningen aan de Hoflaan in Stolwijk 

 
Huurdersbelang heeft op 17 augustus 2021 bij de Raad van State gepleit voor een 
betere parkeervoorziening bij het oostelijk gelegen blokje sociale huurappartementen 
aan de Hoflaan. De totaal plm. 22 huurwoningen aan de Hoflaan zijn bestemd voor, in 
eerste instantie, de oudere Stolwijkers. De voorzieningen daarvoor, ook in de 
omgeving van de appartementen dient daarom optimaal afgestemd te worden op de 
oudere bewoners. Nu en niet later. 
Dat is vinden wij, niet goed geregeld in het gemeentelijk bestemmingsplan. (Deze 
opvatting was overigens al vele jaren bekend bij de gemeente). Het gaat met name 
om de bereikbaarheid voor bijvoorbeeld, speciaal vervoer, taxibusjes, ambulance, in 
en- uitstappen bewoners en bezoek en de parkeergelegenheid, dichtbij dit complex, 
Gemeente en Huurdersbelang verschillen van mening over dit punt vandaar dat wij dat 
wij dit geschil hebben voorgelegd aan de Raad van State.  
 
Op 18 augustus lazen wij op internet een bericht van het Algemeen Dagblad dat 
Huurdersbelang tegenstander is van het bouwen van deze 22 woningen.           
Dit is complete onzin. 

Huurdersbelang is, dat is algemeen bekend en dat wordt volledig ondersteund door 
onze leden, is sinds de oprichting in 2017 bezig geweest om op alle mogelijke 
manieren het Hoflaan- project te versnellen. Het AD-bericht dat wij tegenstander zijn 
van het bouwen van de appartementen is dan ook complete onzin. 
De vertraging van het project Hoflaan is door het gemeentelijke gekissebis over de 
nieuwe plek van een nieuwe brandweergarage (Buitenom of Bovenkerkseweg), 
helaas, vele jaren en jaren en jaren en jaren vertraagd.   
Groen Wonen Vlist en Huurdersbelang zijn het helemaal eens wat er gaat komen. 
Mooie, kwalitatieve en duurzame senioren appartementen in een rustige (onder 
andere vanwege de directe nabijheid van de Algemene Begraafplaats), groene 
omgeving. Er komen dus prachtige sociale huurwoningen!  
 
Zendmast/telecommast 
Op dit moment staat er nog steeds in het gebied een (oude) zendmast. Tegen de 
nieuwe locatie (Parkeerterrein bij het voetbalveld in Stolwijk) van de nieuwe 
zendmast/telecommast zijn veel bezwaren ingediend bij de gemeente. Hoe en 
wanneer die bezwaar- en eventuele beroepsprocedure af gaat lopen is onbekend.  
In het bestemmingsplan Hoflaan is opgenomen dat er in het Hoflaan- gebied een 
nieuwe zendmast geplaatst kan worden. Huurdersbelang is daar tegen en wil dit in alle 
gevallen uitsluiten. De gemeente wil dit niet. Gemeente en Huurdersbelang verschillen 
hierover dus van mening. 
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Project Rembrandtlaan/Frans Halsstraat Stolwijk  
Sloop en nieuwbouw  

In Stolwijk worden er 40 nieuwe woningen in de Rembrandtlaan en 12 nieuwe 
woningen in de Frans Halsstraat gerealiseerd.  

Groen Wonen Vlist wilde in aanleg bij de boven-benedenwoningen groot-onderhoud 
plus isolatie uitvoeren. Voorafgaand zijn een aantal onderzoeken uitgevoerd, 
waaronder een constructief onderzoek. Deze liet geen gunstige uitkomsten zien en de 
benodigde ingrepen, o.a. herstel aan fundering, zouden voor hoge kosten zorgen. Die 
kosten zijn vergeleken met de kosten voor nieuwbouw. Daarbij speelde ook de 
afweging dat nieuwe woningen moderne kwaliteit leveren; ze zijn energiezuinig en 
gasloos, hebben veel comfort en zijn afgestemd op de doelgroepen. Uiteindelijk is 
besloten om de woningen te slopen. 

Begin 2022 begint de sloop van de woningen aan de Frans Halsstraat                    

De voorbereidingen voor deze sloopwerkzaamheden zullen eind 2021 starten. 

De nieuwe woningen aan de Frans Halsstraat zullen naar verwachting oktober 
2022 gereed zijn 

Het asbest saneren zal ongeveer 4 weken duren in de maand december 2021 en het 
slopen van de woningen zal ongeveer 6-8 weken duren in 2022. Het bouwen van de 
nieuwe woningen daarna zal ongeveer 7-8 maanden in beslag nemen. 

In de tweede helft van 2022 worden de 
woningen aan de Rembrandtlaan gesloopt 
Als de nieuwe woningen aan de Frans 
Halsstraat klaar zijn, zal gestart worden met 
het asbest saneren en de sloop van de 
woningen aan de Rembrandtlaan. Omdat de 
sloop afhangt van de bouw van de woningen 
aan de Frans Halsstraat, kunnen wij u hier 
momenteel niet meer informatie over geven. 
Uiteraard ontvangt u hier op een later tijdstip 
wel meer informatie over.  

Bron: Groen Wonen Vlist 

De bestuursleden maar ook onze technisch adviseur Dick Schuiling hebben in 
regelmatig prima overleg met Groen Wonen Vlist een keuze gemaakt voor bepaalde 
type appartementen welke straks gebouwd gaan worden. Huurdersbelang kijkt nu al 
positief terug op deze gezamenlijke inspanningen waar uiteraard ook een *)Sociaal 
Statuut van toepassing is. Begin september gaan enkele van onze bestuursleden met 
Groen Wonen Vlist naar een gerealiseerd bouwproject kijken. 
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*) Sociaal Statuut bevat regelingen, zoals terugkeergarantie, urgentie 
verhuiskostenvergoeding en andere bepalingen die voor zittende huurders van belang 
zijn.  

Twee grote demonstraties tegen falend woonbeleid 

Huurders en woningzoekers gaan de straat op tegen de wooncrisis én voor goede en 
betaalbare woningen. Met twee grote acties die zich richten tegen het woonbeleid dat 
ervoor gezorgd heeft dat er een enorm tekort aan betaalbare woningen is, en veel 
huurders te duur wonen, of met een tijdelijk huurcontract zitten opgezadeld.  

Op 12 september in Amsterdam op De Dam (woonprotest.nl) en op 23 oktober in 
Rotterdam (woonopstand.nl).   

Bron: Woonbond 

Gemeentelijk Project Galgoord/Kleine Betuwe  
Huurdersbelang heeft, zoals we al eerder hebben geschreven een inspraakreactie 
gestuurd naar de gemeente Krimpenerwaard voor het realiseren van minimaal 30-35% 
sociale huurwoningen in dit (particuliere)project. Wij hebben op dit moment geen 
enkele informatie over de voortgang van dit project. Wij zullen ons blijvend sterk 
maken voor de realisatie van voldoende sociale huurwoningen, op deze plek voor in 
eerste instantie, de Haastrechtse woningzoekende. 

Klimaatverandering 

Help wateroverlast tegengaan 

Door klimaatverandering is er meer ruimte nodig voor water in Nederland. Dat 
concluderen klimaatexperts iedereen kan hieraan bijdragen. Wat kan je als huurder 
doen? 

 
Het Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC) bestaat uit een grote groep 
klimaatwetenschappers van over de hele wereld. 
Samen hebben zij gekeken naar duizenden 
internationale klimaatonderzoeken over 
klimaatverandering, en publiceren hierover. Zij 
concluderen dat het klimaat ongekend snel verandert. 
Dit heeft ook effect op het weer, dat wordt extremer. 

Alarm 

Voor alle landen en regio’s in de wereld is het rapport alarmerend. Voor Nederland is 
de grootste bedreiging het water. De zeespiegel stijgt sneller dan verwacht. Daarnaast 
ligt Nederland in een delta: door zware regenval komt er ook veel water via de rivieren 
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ons land binnen. Door het stijgen van de zeespiegel kan het water in de rivieren 
minder makkelijk naar zee stromen 
We hebben steeds vaker te maken met extreem weer: hitte en droogte, maar ook 
zware regenval en stormen. De afgelopen weken hebben we gezien wat extreme 
regenval kan betekenen voor onze woonomgeving. Daarbij zijn veel mensen om het 
leven gekomen. 

Aanpassing aan klimaatverandering 
Het is noodzakelijk dat iedereen zich voorbereid op klimaatverandering. Aan de ene 
kant moeten we zorgen dat de broeikasgassen in de lucht heel snel afnemen zodat 
het klimaat minder snel gaat veranderen. Aan de andere kant moeten we ons land 
aanpassen. Dat heet klimaatadaptatie. 

Als huurder van een woning met buitenruimte kun je twee dingen doen om te zorgen 
dat regenwater meer ruimte krijgt: 

 Je kunt zorgen voor minder tegels rond je huis, en  
 Je kunt een regenton aansluiten op de regenpijp. 

 
Tegels eruit, planten erin 
Tegels, bestrating en asfalt zorgen ervoor dat water niet de grond in kan zakken. Bij 
hevige regenval kan het riool al het water niet afvoeren. Het riool stroomt over en het 
water kan daardoor huizen binnenstromen. Tegels verwijderen helpt, maar het gaat 
nog beter als je er planten voor in de plaats zet.  
Planten helpen om het water sneller af te voeren. Je kunt het klein en groot 
aanpakken: van een geveltuintje tot een watervriendelijke tuin. Kies wat bij je past. 
Regenton 

Ook een regenton helpt om het overtollige water tijdelijk op te vangen, zodat het riool 
het niet allemaal meteen hoeft te verwerken. Er zijn regentonnen in soorten en maten, 
van hoge smalle voor balkons tot grote 
regenschuttingen voor tuinen. 

Samenwerken 

Samen met je buren, met de verhuurder en de 
gemeente kun je nog veel meer doen. Denk aan het 
vergroenen van de gemeenschappelijke buitenruimte, 
ondergrondse regenwaterbuffers en daktuinen. Al 
deze maatregelen helpen ook bij extreme hitte en 
droogte.  

Let op: Als u twijfelt of u bepaalde voorzieningen kunt aanbrengen binnen de 
bepalingen van uw huurovereenkomst, neem dan eerst contact op met Groen Wonen 
Vlist. Dit voorkomt gedoe later, wellicht onnodige kosten en ook teleurstellingen.  

TIP: Soms zijn er kleine subsidies beschikbaar voor dit soort werkzaamheden. 
Kijk, voor dat u gaat beginnen bijvoorbeeld eens op de website van de gemeente 
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Krimpenerwaard. De gemeente is lid van de Stichting Steenbreek en daar kan je 
ook nadere informatie inwinnen. Het Hoogheemraadschap van de 
Krimpenerwaard kent de Subsidieregeling Klimaat en Ruimte.  

Huurdersborrels. 
Ons bestuur hoopt van harte dat wij voor het einde van het jaar onze 
Huurdersborrels weer in Haastrecht, Stolwijk en Vlist kunnen houden. Het voelt 
als een gemis elkaar zolang niet gezien en gesproken te hebben. 

 

 

U kunt ons op verschillende manieren bereiken: 
 

per mail: huurdersbelang.hsv@gmail.com 
 

website: www.huurdersbelanghsv.nl 
  

schriftelijk bij ons secretariaat: 
Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist, 
p.a. Dahliastraat 33, 2821 VP Stolwijk 
 
telefonisch: 06 – 42 74 64 65 

mailto:huurdersbelang.hsv@gmail.com
http://www.huurdersbelanghsv.nl/

