Geachte leden van de Gemeenteraad,
Langs deze weg willen wij nogmaals onze bezwaren uiten tegen het bestemmingsplan Julianahof.
We hebben het gevoel dat alle bedenkingen die belanghebbenden (bewoners, school,
winkeliersvereniging, stichting Oude Dorpskern) vorig jaar hebben geuit klakkeloos van tafel worden
geveegd. In plaats van een constructief overleg tussen belanghebbenden enerzijds en bouwbedrijf en
gemeente anderzijds lijkt het erop dat laatstgenoemde partijen hun zin zo snel mogelijk willen
doordrukken.
Onze persoonlijke bezwaren zijn met name gericht tegen de verkeersveiligheid en de
alsmaar toenemende parkeerdruk in onze wijk.
Het plan beoogt verkeer door zowel de Albertus van Velsenstraat als door de Ruijgenhoeck
naar de nieuwe woningen.
De Ruijgenhoeck is een woonerf en is totaal niet geschikt voor doorgaand verkeer. Er is
geen trottoir, onze kinderen spelen daar op straat en er is veel te weinig ruimte voor verkeer
in twee richtingen. Zelfs nu al is het niet erg veilig als grotere voertuigen vanuit de
Ruijgenhoeck de Pickéstraat in rijden.
De Albertus van Velsenstraat is een doodlopend straatje waarbij je, als je eruit rijdt, bijna
geen zicht hebt op de Bronckhorststraat. Onze zoon gaat naar de Bronckhorstschool en ook
zonder de doorgaande weg uit het plan is het daar al veel te druk. Niet alleen vanwege het
met de auto brengen en halen van kinderen naar school maar ook vanwege het vervoer van
bewoners van ’s Heeren Loo en op donderdag de markt.
Daarnaast is er, zonder de aanwezigheid van het Julianahof, in de Pickéstraat, Ruijgenhoeck
en Vinkenlaan nu al een enorme parkeerdruk. Wij moeten onze auto vaak één of twee
straten van ons huis parkeren omdat werkelijk alles helemaal vol staat.
Met de komst van het Julianahof zal deze parkeerdruk alleen maar toenemen, gezien het
beperkte aantal parkeerplaatsen dat in het plan is opgenomen.
Bij een onderzoek van de Oude Dorpskern naar de parkeerdruk bij Ruijgenhoeck bleek
eerder al dat er veel te weinig parkeergelegenheid ter plaatse is.
Los van de concrete bezwaren hierboven: wij snappen dat er grote vraag is naar woningen
en dan met name sociale woningbouw. Maar waarom moet zo’n klein en nu al aardig
volgebouwd stukje Noordwijk werkelijk helemaal tot het uiterste uitgemolken worden? Er is
toch ook zoiets als woongenot voor de Noordwijkers, het gaat toch niet alleen maar om
winstmaximalisatie van een bouwbedrijf? Wij vinden dat de gemeente met dit
bestemmingsplan haar oren veel te veel laat hangen naar de Noordwijkse Woningstichting
en Van Rhijn Bouw en voorbijgaat aan de belangen van de omwonenden van het Julianahof.
Wij hopen dan ook dat u zich tegen het huidige plan uitspreekt.
Met vriendelijke groet,

