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Aan onze toekomstige buren 
Zuideinde en ’s-Gravenzandseweg (oneven nummers) 
Naaldwijk 
 

 
Kopie: Gemeente Westland 

 

Westland, 15 april 2020 

Betreft: Stand van zaken en nadere informatie 

 

Beste buurtbewoners, 

Op 16 december jl. hebben wij aan u de plannen van ons Droom je Thuis-huis gepresenteerd.  
Inmiddels is het voorlopige ontwerp naar de definitieve fase gebracht. De architect heeft de tekeningen 
uitgewerkt en gedetailleerd. Tevens heeft nadere afstemming plaatsgevonden met de gemeentelijke 
stedenbouwkundige en de welstandscommissie. Gelijktijdig hebben een aantal onderzoeken plaatsgevonden 
door onafhankelijke externe bedrijven, welke nodig zijn voor het aanvragen van de omgevingsvergunning 
(bouwvergunning). U moet dan denken aan stikstofberekeningen, brandveiligheidsonderzoek, 
constructieberekeningen, Pfas- onderzoek etc.  
 
Begin april zijn de definitieve tekeningen van de architect met alle rapporten van de onderzoeken ingediend en 
is de formele procedure opgestart. Het betreft een zogenaamde bouwplanprocedure, teneinde de bestemming 
van de grond te wijzigen en de omgevingsvergunning aan te vragen.   
De gemeente zal de ingediende aanvragen intern verwerken en voorbereiden, waarna publicatie in de krant zal 
plaatsvinden.  
 

Hierbij de antwoorden op de gestelde vragen tijdens de informatieavond, die nog niet waren beantwoord:  

 

Vraag: Brengt andere invulling overdag van het gebruik van het DJT-huis extra verkeersbewegingen met zich 
mee en is daar in de verkeersrapportage rekening mee gehouden? 

De functie van het DJT-huis blijft beperkt tot het wonen van de kinderen. Berichtgeving in de krant over 
ander gebruik is onjuist en achterhaald.  

Vraag: Zijn de gehanteerde parkeernormen realistisch? Er is al parkeerkrapte in de buurt. 
 
Voor de parkeernormen zijn de richtlijnen van het kennisplatform CROW en de gemeente Westland 
gehanteerd.  
 
 



 
 
Vraag: Is bij de verkeersmetingen rekening gehouden met de toekomstige ontwikkeling ‘Kistenfabriek’?  
 
 Ja. 
 
 
 
Vraag: Kunnen de te realiseren parkeerplaatsen met een hefboom worden afgeschermd?  
 
Nee, het is namelijk (gemeentelijk) openbaar gebied.  
 
Vraag: Welke installaties komen er op het dak? 
 
Warmtepompen, luchtbehandeling, zonnepanelen en afzuiging. 
 
Vraag: Hoe wordt geluidsoverlast van de installaties gemeten op het dak en hoe wordt deze beperkt? 
 
Waar nodig zullen geluidsbeperkende maatregelen worden genomen. Afhankelijk van de geluidsproductie 
zal een afblaasdemper-voorziening worden geplaatst. De Wet Geluidshinder en de Algemene verordening 
dienaangaande van de gemeente zal bepalend zijn.  
 
Vraag: Hoe breed wordt de stoep? 
 
De stoep wordt aan de voor- en BP-zijde: >2,25 meter en aan de achterkant, bij de parkeerplaatsen > 1,25 
meter.  
 
Vraag: Wat zijn de maten in hoogte en breedte van het DJT-huis? 
 
De hoogte is t.o.v. het vloerpeil 9,6 meter; de breedte van het gebouw wordt ca 34 meter en ca 19 meter 
diep aan de zijde van de kunstgarage.  
 
Vraag: Hoe groot wordt het terras? Wordt het terras overkapt? 
 
Het terras wordt ca 80 m2. Het terras wordt niet overkapt.  
 
Vraag: Kan het gebouw een stukje opzij t.b.v. bepaalde buren? 
 
Nee, we dienen binnen het bouwvlak blijven, zoals door de gemeente vastgesteld.  
 
Vraag: Vanwege bebouwing zullen trillingen ontstaan; tijdens en erna. Hoe wordt hiermee omgegaan? 
 
De hinder van de bouwwerkzaamheden zal zoveel mogelijk worden beperkt.  
Daartoe zullen de nodige maatregelen worden getroffen.  
 
Vraag: Doet de aannemer een nulmeting voorafgaand aan de bouw? Hoe gaat dat in het werk? Wordt de 
verantwoordelijkheid van de aannemer vastgelegd? 
 
Voorafgaand aan aanvang bouw zal door een expertisebureau een nulmeting worden gedaan bij de 
belendende percelen in opdracht van de aannemer. 
 
Vraag: Wordt er rekening gehouden bij de (wijze van) aanvoer van bouwmaterialen en overig bouwverkeer? 
 
DJT heeft bij de gemeente bepleit het bouwverkeer via de Secretaris Verhoefweg te laten lopen.  



 
 
 
Vraag: Moet er eerst een voorbereidingsbesluit worden genomen m.b.t. bestemmingswijziging? 
 
Door de gemeente is geen voorbereidingsbesluit genomen.  
 

 

 
Tot slot 
 
Met het aanvragen van de omgevingsvergunning is een belangrijke stap gezet in het proces.  
De kinderen én hun ouders kijken reikhalzend uit naar het moment dat met de bouw gestart kan worden.  
 
 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Kees Quak 

(Voorzitter Stichting Droom je Thuis) 


