
Buurtbewoners eisen schorsing 
bestemmingsplan Vijzeltuin 

Een bestemmingsplan dat vaag is over wat er precies mag komen, maar wel duidelijk een aanslag vormt voor het binnengebied 
achter de Vijzelstraat. Dat is kort gezegd de kritiek van vele buurtbewoners op het bestemmingsplan Vijzeltuin dat dit gebied, 
waar nu nog auto's staan, moet gaan vullen. (Foto: Barend Hoekstra) 

ENKHUIZEN - Een bestemmingsplan dat vaag is over 
wat er precies mag komen, maar wel duidelijk een aan
slag vormt voor het binnengebied achter de Vijzelstraat. 
Dat is kort gezegd de kritiek van vele buurtbewoners op 
het bestemmingsplan Vijzeltuin. Hun advocaat eiste af
gelopen week schorsing van het plan bij de Raad van 
State, zodat wordt voorkomen dat ontwikkelaar De Nijs 
snel aan de slag kan. 

De advocaat wees onder 
meer op de financiële onder
bouwing van het plan, die sa
menhangt met de bouw van 
de parkeergarage onder het 
geplande project voor ge
zondheidszorg en aanleunwo
ningen. De gemeente Enk
huizen krijgt naast het verwijt 
dat die te weinig inzicht geeft 
in het financiële plan, ook 
het verwijt dat de parkeerga

rage het positieve resultaat 
zeer negatief kan beïnvloe
den. En een plan dat financi
eel niet haalbaar lijkt, krijgt 
geen goedkeuring van de 
Raad van State. 

Goothoogte 
De parkeergarage lijkt boven
dien voor een deel aan zijn 

doel voorbij te schieten. De 


. geplande uitrit is volgens de 


buurtbewoners te krap en 
daardoor verkeersgevaarlijk. 
De gemeente stelde al eerder 
dat dan bij de uitrit meer 
ruimte moet worden gescha
pen. Maar dat gaat ten koste 
van parkeerplaatsen in de 
straat. 
Een nog groter probleem is 
de toegestane goothoogte van 
de geplande bebouwing. Die 
mag tot op de erfgrens van de 
woningen aan het Spaans Le
ger worden gebouwd tot op 
10 meter hoogte. De bewo
ners krijgen daardoor uitzicht 
op een muur in plaats van het 
bestaande uitzicht op groen. 
Maar de advocaat van de ge
meente noemt die bouwhoog
te toch aanvaardbaar. Volgens 

het oude bestemmingsplan 
zou er ook al zo hoog mogen 
worden gebouwd. In dat op
zicht verandert er juridisch 
dus niets, aldus de advocaat. 
En over aantasting van het 
woonklimaat kun je verschil
lend denken, zegt hij. Een 
onderzoek naar het verlies 
aan zonlicht toont volgens 
hem aan dat die minimaal is. 
Het probleem bij de uitrit van 
de geplande parkeergarage 
wuift hij ook weg. Als in de 
straat parkeerruimte ver
dwijnt voor een veiliger uit
rit, dan is er in de omgeving 
nog meer dan voldoende par
keergelegenheid. 
De Raad doet binnen enkele 
weken uitspraak. 


