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Nieuw protest tegen plan Vijzeltuin 
VAN ONZE VERSLAGGEVER 

ENKHUIZEN - Omwonenden hebben opnieuw protest aan
getekend tegen het plan De Vijzeltuin in de Vijzelstraat van 
Enkhuizen. Volgens de bewoners schaden de wijzigingen 
die zijn aangebracht in de bouwtekeningen hun privacy. 
Reden waarom ze van burgemeester en wethouders verlan
gen nog geen omgevingsvergunning voor het plan af te ge
ven. 

Namens de omwonenden heeft 
vereniging Onze Zorg een ziens
wijze bij de gemeente ingediend 
over de gewijzigde bouwteke
ningen. Volgens die tekeningen 
komen in de gevel van het nieu
we sociaal medisch centrum ach-

ter de woningen op het Spaans 
Leger vier ramen van drie meter 
breed en 2,60 meter hoog. Twee 
op de begane grond en twee op 
de eerste verdieping. 

Dit is volgens de vereniging 
niet in overeenstemming met de 

welstandseisen en de eerdere uit
leg dat er geen of minimale ra
menopeningen in de gevels zou
den komen om de privacy van de 
omwonenden te waarborgen. 
Onze Zorg vindt dat deze ramen 
moeten komen te vervallen. 

'Uitkijkpost' 
Ook het dakterras dat op de nieu
we vleugel achter de huizen aan 
het Spaans Leger is ingetekend, 
is Onze Zorg een doorn in het 
oog. De vereniging vermoedt dat 
dit een rook- en luchtplek wordt 
voor de medewerkers van Wil
gaerden, die hier woningen voor 
dementerende ouderen gaat hu-

ren. 'Op deze positie is eerder 
sprake van een uitkijkpost, waar
door de privacy van belangheb
benden geschaad zal worden. 
Derhalve maken wij bezwaar te
gen het terras', schrijft Onze 
Zorg in haar brief aan het colle
ge. 

Ook de erfgrens wordt een 
probleem. De omwonenden met 
hun tuin grenzend aan het 
bouwterrein, waren in de veron
derstelling dat er een muur van 
circa vier meter hoog op de erf
grens zou komen. Dat is hen vol
gens Onze Zorg altijd voorge
houden. 'Nu blijkt het plan zo
danig te zijn aangepast dat het 

gebouw op enkele plekken net 
binnen de erfgrens valt en bewo
ners over circa drie jaar (wanneer 
het gebouw gereed is) met de 
bouwer cq verhuurder moeten 
onderhandelen over hun erfaf-
scheiding'. . 

Installaties op dak 
De bewoners zijn ook beducht 
voor getekende opstelplaatsen 
voor installaties op het dak van 
het complex. Welke installaties 
hier moeten komen is hen onbe
kend. Ze wijzen het college er op 
dat projectontwikkelaar De Nijs 
eerder heeft aangegeven dat in 
het gebouw gebruik zal worden 

gemaakt van natuurlijke ventila
tie en dat uitlaatgassen via een 
schacht zouden worden afge
voerd. Daarom waren installaties 
op het dak niet nodig. 

Ook missen de bewoners in de 
tekeningen geluidsreducerende 
maatregelen, links en rechts van 
de inrit van de te bouwen par
keergarage. Onze Zorg wil daar
om weten welke maatregelen 
hiervoor worden getroffen. AI 
met al zegt de vereniging het te 
betreuren dat de uiteindelijke te
keningen afwijken van het beeld 
dat eerder door de gemeente, De 
Nijs en zijn architect, gedurende 
de gehele procedure, geschetst is. 


