
 

1 

 

Vragen & antwoorden 

Online informatieavond Harmonie 

29 september 2021 

 

Verkeer en parkeren 

V: Kan de (verhuis)auto tijdens het verhuizen voor de woningen geparkeerd worden? 

A: Harmonie wordt een autoluwe wijk. Het parkeren vindt grotendeels aan de rand van de wijk plaats. 

Dit resulteert in minder auto’s in het straatbeeld en meer mogelijkheden om de wijk groener en 

gezonder te maken. Dit betekent dat tijdens het verhuizen de (verhuis)auto’s niet bij alle woningen 

kunnen komen, daar dit de openbare inrichting zal schaden.  

 

V: Is er ook rekening gehouden met fietsenstalling/rekken in de omgeving? 

A: Ja, er worden openbare fietsnietjes geplaatst aan de randen van plan. Zie onderstaande tekening. 

 

  
 

V: Waarom is er voor de huidige aan- en afvoerroute naar de bouwplaats gekozen? 

A: Bouwverkeer dient naar de Abram van Rijckevorselweg te rijden via de Fluiterlaan, Duikerlaan en 

de Couwenhoekseweg. Bouwverkeer richting Rotterdam rijdt richting de A16 (afslag 25) en 

bouwverkeer richting Utrecht richting de A20 (afslag 17). Bouwverkeer over de Centrumring is niet 

wenselijk, omdat deze in 2020 is aangelegd. Ook schrijft de gemeente voor dat het bouwverkeer niet 

via de Capelseweg en de Kanaalweg rijdt. Op onderstaande kaart is de transportroute weergegeven. 
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Voor de leerlingen van de basisscholen in de omgeving wordt een educatieve les verzorgd over 

verkeersveiligheid.  

 

V: Hoe wordt de parkeerdruk opgelost? 

A: In het plan worden voor bezoekers en bewoners 130 openbare parkeerplaatsen en 146 privé 

parkeerplaatsen gerealiseerd en daarmee voldoet het project aan het Capelse parkeerbeleid. Een 

groot deel van de privé parkeerplaatsen zullen in een parkeergarage achter de nieuwbouwwoningen 

aan de Fluiterlaan worden gerealiseerd. Op onderstaande kaart is zichtbaar waar de openbare 

parkeerplaatsen (grijs gekleurd) komen. 
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V: Is het tussenliggende gedeelte tussen de waterwoningen en herenhuizen toegankelijk voor 

voertuigen zoals brandweerauto’s en ambulances? 

A: Ja, brandweerauto’s, politieauto’s en ambulances kunnen het gehele gebied bereiken. De 

hulpdiensten zijn nauw betrokken bij de totstandkoming van de inrichting van de openbare ruimte. 

 

 

Speelplekken 

V: Waar komen de speelplekken binnen het plangebied? 

A: In het voorlopig inrichtingsplan is een aantal speellocaties aangegeven. Aan de randen van het 

plan zijn speelplekken bedacht waar kinderen tussen de 0 en 8 jaar kunnen spelen. Mogelijk kan er 

ook een fitnessplek gemaakt worden. In het midden van de parkzone bevinden zich een aantal 

speelaanleidingen. Hierbij kan gedacht worden aan stapstenen, boomstammetjes of een plek voor de 

allerkleinste. Op het eiland wordt er rekening gehouden met de wat oudere kinderen die daar kunnen 

ravotten, klimmen en klauteren. De plekken en de invulling kunnen nog gewijzigd worden bij de 

uitwerking richting een definitief inrichtingsplan.  

 

 

V: Kan RRog een voorbeeld laten zien van de speelplekken langs de Parkzone? Specifiek de “tot spelen 

uitnodigende plekken”. 

A: De speelaanleidingen voelen als toevalligheden in het park. Op bepaalde plekken liggen 

bijvoorbeeld wat stapstenen of boomstammetjes. Dit maakt de wandeling voor jong (en soms ook 

oud) aantrekkelijk en uitdagend. Ook kan gedacht worden aan een klein zitplekje. 
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Sloop-/bouwwerkzaamheden 

V: Klopt het dat er gedurende de sloopwerkzaamheden trillingen voelbaar zijn in de Buizerdhof 

torens? 

A: Ja, trillingen kunnen mogelijk gevoeld worden door de bewoners in de omliggende bebouwing. De 

geplaatste trillingsmeters slaan echter niet noemenswaardig uit. 

 

In welke week wordt blok 7 gesloopt? 

A: Op dit moment (29-9-2021) is het sloopbedrijf bezig met de binnensloop. De sloop van het gebouw  

start begin november en is medio november gereed. Dit zal ca. 2 weken duren. 

 

V: Kunnen er tijdens de bouw woningen bekeken worden? 

A: De aannemer zal kijkdagen organiseren, waardoor kopers de bouw van de eigen woning kunnen 

volgen. Stebru zal de kopers hier t.z.t. over informeren.  

V: Komt er een camera gericht op het bouwproject, zodat de kopers en belanghebbenden de bouw 

progressie online kunnen volgen of alleen maar de nieuwsbrieven? 

A: Er worden uitsluitend bewakingscamera’s geplaatst. Deze beelden worden in verband met privacy 

van werknemers en bezoekers niet openbaar gemaakt. 

 

V: Worden er trillingsmeters geplaatst? 

A: Ja, er zijn twee trillingsmeters geplaatst, namelijk aan de overzijde van de Fluiterlaan en op de 

hoek van Roekstraat en Buizerdhof (zie kaartje). Deze twee locaties zijn maatgevend voor de 

sloopwerkzaamheden in fase 1a. In geval van overschrijding van de trillingsnormen wordt er een 

bericht verstuurd aan de verantwoordelijke uitvoerder ter plaatse.  

Op basis van de monitoring van de meters bij fase 1a overwegen wij de plaatsing van trillingsmeters 

in fase 1b. 
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Ook voor de start van het heiwerk zullen er op nader te bepalen locaties trillingsmeters geplaatst 

worden op basis van trillingsprognoses. Een onafhankelijke partij zal dit voor Stebru uitvoeren. 

 

V: Waar komen de bouwcontainers exact te staan? 

A: De keten en bouwcontainers komen te staan op de kop van de Roekstraat, conform de bouwplaats 

inrichting die gepresenteerd is tijdens de informatiebijeenkomst. (zie plaatje hieronder). Alle 

containers, keten e.d. van Antea en Stebru komen binnen de bouwhekken te staan! 

De keten van Antea komen te staan in de nabijheid van de keten van Stebru maar binnen de 

bouwhekken.  

De parkeervakken langs de roekstraat behoren tot het werkterrein en worden daarom afgezet met 

hekken. 
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Installaties 

V: Hoever reikt de interferentie van de wko-bronnen. De grond aan de Merellaan verzakt nu al.  

A: Interferentie is een term die gebruik wordt om de mate van beïnvloeding van de ene bron op de 

andere bron aan te geven. Om deze invloed te minimaliseren moet er voldoende afstand tussen de 

bronnen aangehouden worden. Daarmee wordt in Harmonie rekening gehouden.  

Dit heeft verder niets te maken met bodemverzakkingen. De WKO-bronnen in Harmonie hebben geen 

enkele invloed op de bodem aan de Merellaan.  

 

V: Hebben de wko-bronnen invloed op de grondwaterstand 

A: Nee, er worden gesloten bronnen toegepast. Dat betekent dat de bronnen geen water onttrekken 

uit de grond en daardoor geen invloed hebben op de grondwaterstand. Daar waar watervoerende 

lagen in de ondergrond doorboord worden door de bronnen, worden de gaten conform de daarvoor 

geldende regels afgesloten. 

 

 

Inrichting openbaar gebied 

V: Hebben de bewoners inspraak op de plaatsing van de bomen? 

A: De boomsoorten zijn gekozen. De locatie van de bomen kan nog wijzigen i.v.m. leidingen en kabels 

etc., maar ligt verder vast. In de samenvatting van de presentatie zijn de locaties en boomsoorten 

opgenomen. 

 

V: Mogen honden uitgelaten worden in het openbaar gebied? 

A: Ja, dat mag. Maar wel graag alles opruimen. 

V: Wat ligt er al vast wat betreft de speeltoestellen? 

A: De locatie van de speeltoestellen ligt min of meer vast en is in de samenvatting van de presentatie 

opgenomen. Tijdens de onlinebijeenkomst is daarnaast gepolst welk type speeltoestellen de voorkeur 

heeft, wat meegenomen zal worden tijdens de uitwerking van de inrichting.  

 

V: Kan er een bruggetje aangebracht worden over het water naar de Merellaan? 

A: Nee, hier zal geen bruggetje aangelegd worden. 

 

Oplevering 

V: Wanneer worden de woningen opgeleverd? 

A: De verwachting is dat de eerste woningen medio 2023 worden opgeleverd. Voor het saneren van 

het asbest, slopen van de opstallen en de nieuwbouw tezamen is deze tijd benodigd.  

V: Is er rekening mee gehouden dat de maximale termijn van bouwdepots in hypotheken drie jaar is?  

A: We doen er alles aan om de bouw binnen 3 jaar af te ronden. 
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Onderhoud en veiligheid 

V: Wie is er na oplevering verantwoordelijk voor de openbare ruimte? 

A: Het openbaar gebied wordt na de oplevering overgedragen aan de gemeente. Vanaf dat moment 

is de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud.  

V: Zijn er al afspraken gemaakt met de wijkagent wat betreft controles, aangezien er voorheen veel 

hangjeugd rondhing? 

A: Door het realiseren van Harmonie wordt het gebied opnieuw ingericht. Bij het ontwerp is o.a. 

specifiek gekeken naar veiligheid. Deze wordt vergroot omdat de opzet van het plan meer sociale 

controle en ruimte voor ontmoeting biedt. De wijkagent zal Harmonie, net als de andere gebieden, in 

de gaten houden. Er zijn geen specifieke afspraken gemaakt.  

 

Communicatie 

V: Hoe verloopt het contact tijdens de bouw? 

A: Zodra er meer activiteiten zijn zullen er ook meer nieuwsbrieven verstuurd worden. Ook zal de 

uitvoerder straks een wekelijks spreekuur organiseren waar je binnen kan lopen voor vragen of 

meldingen. 

V: Wordt de presentatie van de onlinebijeenkomst op 29-9-2021 ook online geplaatst? 

A: Een samenvatting van de presentatie wordt verstuurd naar alle mensen die zich hebben 

aangemeld voor de bijeenkomst. Ook wordt de samenvatting op de projectwebsite van Harmonie 

(www.thuisinharmonie.nl) en op de website van de gemeente (www.capellebouwtaandestad.nl) 

geplaatst 

V: Wordt er een video van de bijeenkomst online geplaatst? 

A: Ja, de bijeenkomst is via een link op de projectwebsite van Harmonie (www.thuisinharmonie.nl) 

terug te kijken. 

 

V: Kan het verslag van de onlinebijeenkomst niet alleen op de projectwebsite geplaatst worden, maar 

ook verwerkt worden in de nieuwsbrieven die in de wijk verspreid worden? 

A: Er worden zoals gemeld verder geen papieren nieuwsbrieven in de wijk verspreid. De 

nieuwsbrieven worden alleen nog digitaal verstuurd. Voor de geïnteresseerden zullen wij een aantal 

kopieën maken en bij de aannemer in de bouwkeet neerleggen, welke tijdens het spreekuur 

meegenomen kunnen worden. 

V: Worden de ouderen die vanuit de woning op de sloop- en bouwwerkzaamheden uitkijken 

betrokken bij de ontwikkeling? 

A: Jazeker, wij zullen deze groep net als de andere omwonenden informeren over de werkzaamheden 

per nieuwsbrief via e-mail. Daarnaast zijn de ouderen van harte welkom tijdens het spreekuur van de 

aannemer (Stebru). 
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Overig 

V: Komen er nieuwe impressies van de woningen? 

A: Nee, er komen geen nieuwe impressies van de woningen. 

 

V: Welke woningen horen bij fase 1 en bij fase 2: 

A: Zie onderstaande plankaart voor de verdeling tussen fase 1 en fase 2 

 

 
 

 

 

Voor overige vragen kunt u mailen naar info@thuisinharmonie.nl  

 

 

 

 

 


