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 Vraag /  suggestie  Reactie Westerholm 

1.  Is er wel  voldoende behoefte aan 
zorgappar tementen? 

Westerholm verwacht dat met  de 
toenemende vergr i jz ing en onder 
invloed van wet -  en regelgeving,  de 
vraag naar zelfs tandig wonen met  zorg 
toeneemt, met  a ls  unique sel l ing point  
de l igg ing van Westerholm, in  het groen 
en tegen het  centrum van Haren aan 
met a l le  voorz ieningenen dichtb i j .  

2.  Wordt er  n iet  gebouwd voor vraag 
vanuit  Groningen, nu het zorgcentrum 
Rikkes-Lubbers in Groningen is 
ges loten?  

Inwoners van de s tad voelen z ich 
verbonden met  Groningen en k iezen 
meesta l  voor  een appartement in de 
stad.  De meeste bewoners  van het 
zorgcentrum in Groningen zi jn b innen 
Groningen verhuisd. De 
zorgappar tementen in Haren z i jn 
voornamel i jk  bedoeld om in de behoefte 
van de inwoners van het  gebied van de 
gemeente Haren te voorz ien.  

3.  Een gebouw in dr ie lagen wordt a ls  te 
hoog ervaren. Kan niet worden vols taan  
met een gebouw in twee lagen?  

De vormgeving van het gebouw in 
re lat ie  tot  de bestaande bouw op deze 
locat ie, in combinat ie met de 
opt imal isat ie van de explo i tat ie  van 
Westerholm, maken dat  dr ie bouwlagen 
gewenst z i jn.  Door L ibau is aangegeven 
dat hoogte van 3 bouwlagen en de 
sprong in de gevel  ervoor  zorgen dat  
de nieuwbouw passend is  in  de 
omgeving.  

4.  De suggest ie wordt  gedaan om in de 
naam van het n ieuwe complex te 
verwi jzen naar de locat ie ‘Beatr ix laan’.  

De suggest ie wordt  door Westerholm in 
overweging genomen.   

5.  Een omwonende (woonachtig aan de 

Westerse Dr if t )  heeft  verzocht om de 

geplande f ie tsensta l ing c .q. 

sta l l ingsplek voor  rolcontainers 

aandacht te geven. In het voorste l is  de 

berging ges i tueerd aan de achterz i jde 

van het bestaande hoofdgebouw, 

d ichtb i j  haar achtererfgrens/schut t ing. 

Haar voorste l is  om deze berging te 

voorz ien van een achterwand (r icht ing 

belending) en te voorz ien van een dak.  

De suggest ie wordt  bi j  het  vervolg/  de 

u itwerk ing meegenomen/  

6.  Reduct ie volume  

Vanuit  1 omwonende aan de 

Beatr ix laan komt de suggest ie om de 

2e verdieping te voorz ien van een set -

back over  de gehele lengte.  

 

Door L ibau is  aangegeven dat de 

voorgeste lde bouwmassa passend is in 

de omgeving.  De u i tbre id ing in dr ie 

lagen s lui t  aan op de heldere structuur  

van het huid ige complex.  

Programmat isch zou een setback een 

reduct ie z i jn  van 8 appar tementen van 

ca.  80m2, d it  is  ca.  een kwar t van het  

aanta l  80m2 appartementen a ls  

onderdeel van de bus iness case.  

Explo itat ie technisch is  een reduct ie 
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(van deze omvang en op deze wi jze)  

onmogel i jk .  

Ook scheel t  het  wein ig in  de 

bouwkosten, immers het  betreft  een 

corr idor  typologie, de geheel  

gangstructuur zal a ls nog gebouwd 

moeten worden.  

Deels 2 en deels  3 bouwlagen scheel t  

ook niet in de funder ing (d ie wordt  

u itgerekend op de benodigde 3 lagen).  

Ook vanui t  duurzaamheid is er een 

aanmerking,  om gas loos te wonen is  

een groot  dakv lak nodig voor het 

toepassen van PV panelen.  

Het gehele dakv lak moet  eff ic iënt 

aangewend kunnen worden, b i j  een 

gebouw van deels  2 lagen zouden de 

PV panelen in de schaduw van de 

e igen gevel komen te l iggen.  

Ook het  legplan is  dan beduidend 

minder ef f ic iënt .  

Zie ook het model  voor het  Westerhuys.  

Ons inz iens is  de afstand tussen de 

woningen en de beoogde nieuwbouw 

dusdanig groot  dat  in  z icht l i jnen (va nui t  

de woning)  c .q.  Schaduwwerk ing de 

voorgeste lde set -back nauwel i jks ef fect  

heeft .  

7.  Aanvul lende informatie  

Een omwonende heeft  om meer 

informat ie gevraagd m.b.t .  het 

inzichte l i jk  maken van de verander ing 

van bestaande si tuat ie bebouwd versus 

de nieuwe s i tuat ie.  

Aanvul lende informatie  

Een omwonende heeft  om meer 

informat ie gevraagd m.b.t .  het 

inzichte l i jk  maken van de verander ing 

van bestaande si tuat ie bebouwd versus 

de nieuwe s i tuat ie.  

 

Het verzoek om de 2 s ituat ies ‘over 

e lkaar te leggen’  kunnen we zeker 

honoreren.  Ook de suggest ie om 

afs tanden en hoogtes te verhelderen 

met prof ie ltekeningen zul len we 

overnemen.  

Het verzoek om op de locat ie de 

voorgevel  rooi l i jn  aan te duiden,  

kunnen we bi jv .  beantwoorden door op 

de tekening van de bestaande toestand 

(met  schoolgebouw contour)  de maat 

op te nemen voor de rooi l i jn  van de 

beoogde nieuwbouw.  

8.  Behoud van p le in  

Di t  punt is  t i jdens de informat ieavond 

uitgebreid aan de orde gekomen.   

 

We wil len benadrukken dat  een groot 

deel van de groen zone rondom 

Westerholm en zeker aan de z i jde van 

de Beatr ix laan niet afges loten wordt ,  

anders gezegd openbaar toegankel i jk  

wordt .  

De in i t ia t ie fnemer is bereid in over leg 

met omwonenden e.e.a.  verder vorm te 

geven.  

9.  Er wordt gevraagd om gelu idswerende 

maatregelen van het  parkeren op e igen 

terre in aan de noordz i jde van het p lan.  

Bi j  de ui twerk ing van het terre inplan en 

parkeeroploss ing zal  h ier  aandacht 

voor  z i jn .  

Te denken valt  aan type verharding,  

k leine aardwal  bossages ed. .  De 
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voorkeur gaat h ierb i j  u i t  naar 

‘ landschappe l i jke/ natuur l i jke ’ 

oploss ingen.  

10.  Wat z i jn  de volgende 

informat iemomenten? 

Door in it iat iefnemer is  genoemd dat 

naast de gehouden informat ie avond, 

de omgeving op nog 2 momenten zal  

worden geïnformeerd, n l.  Voor indienen 

aanvraag omgevingsvergunning 

(def in i t ie f  ontwerp)  en voor s tart  bouw 

(u itvoer ingsgereed) .  

 


