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Library/doc.nummer SOALGDOC/3179 Aantal pagina's 5 
Steller: Lahey 

Aan burgemeester en wethouders. 

Almere, 8 april 1992 

Onderwerp. 
Vaststelling bestemmingsplan "Hannie Schaftpark oost" 

Toelichting. 
Het bestemmingsplan "Hannie Schaftpark oost" heeft vanaf 10 maart 1992 een 
maand ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn 17 bezwaarschriften 
ingediend door een aantal bewoners van Waterwijk. Inhoudelijk komt het neer op 
twee verschillende bezwaarschriften, waarvan er één in 16-voud is ingediend en 
de ander door een aantal buurtbewoners is ondertekend. 

Het ene bezwaarschrift heeft betrekking op de functie van Jeugdland in het 
Hannie Schaftpark; het andere bezwaarschrift richt zich niet op de functie en 
lokatie van Jeugdland, maar gaat hoofdzakelijk over de invulling van Jeugdland 
(te veel en te hoge bebouwing toegestaan) en over de eventuele overlast voor 
de buurt (verbrandingen, geluidoverlast en vandalisme), met het verzoek in het 
bestemmingsplan meer waarborgen te creëren ter voorkoming van deze overlast. 
Voor de voorgestelde aanpassingen van het bestemmingsplan naar aanleiding van 
de ingediende bezwaren wordt verwezen naar het raadsvoorstel. 

In de commissie ruimtelijke ordening c.a. van 7 april j.1., die voor dit 
onderwerp als hoorzitting functioneerde, hebben de insprekers hun standpunt 
tegenover de commissie toegelicht. Naast de indieners van de bezwaarschriften 
heeft de heer Slooten (jeugdwerker van Jeugdland) e.e.a. verteld over de 
doelstellingen van Jeugdland en gereageerd op de ingediende 
bezwaarschriften(zie raadsvoorstel). 

In de commissie ruimtelijke ordening c.a. van 28 april a.s. zal dit 
raadsvoorstel worden besproken, zodat vaststelling van het bestemmingsplan kan 
plaastvinden in de raad van 21 mei 1992. 
Vervolgens ligt het vastgestelde (aangepaste) bestemmingsplan een maand ter 
visie en zal het plan na vaststelling ter goedkeuring worden toegestuurd aan 
het college van Gedeputeerde Staten. 



GEMEENTE ALMERE I Afdeling I iR&g-Al IB&W-BI 

VERGADERING COMMISSIE VOOR: advies en bijstand 
ruimtelijke ordening c.a. 

d.d.: 7 april 1992. 
steller: Sanders. 

ONDERWERP: Notitie inzake bezwaar tegen ontwerp-bestemmingsplan 
"Hannie Schaftpark-Oost. 

OVERWEGINGEN VAN DE COMMISSIE: 

Mevrouw Berendse kan zich wel vinden in de functie en lokatie van Jeugdland, maar 
meent, dat in het bestemmingsplan meer waarborgen gecreëerd zouden moet worden 
tegen de overlast voor omwonenden. Zij vreest onder meer dat jeugdige vandalen de 
wijk in zullen trekken en verder dat nieuwe verbrandingen in de openlucht zullen 
plaatsvinden van afgedankt bouwmateriaal. Zij meent dat de maximale bouwhoogte in 

^iet bestemmingsplan kan worden teruggebracht tot vier meter en dat het totale 
^Buaximaal bebouwingsoppervlak is terug te brengen tot 300 m2. De heuvel midden 

in Jeugdland zou moeten verdwijnen, evenals de mogelijkheid tot het plaatsen van 
een romneyloods. Tot slot dringt zij aan op meer toezicht op de jongeren. Als 
laatste voert de heer Van Sloten het woord, als jongerenwerker van Jeugdland. Hij 
benadrukt dat hij graag tevoren door de omwonenden was benaderd om in een 
onderling gesprek tot een oplossing te komen. Hij meent dat voor overlast 
nauwelijks vrees hoeft te bestaan. De hoogte van de bouwsels van de kinderen wil 
hij ook zoveel mogelijk beperken. Afgezien misschien van de feestelijke 
openingsactiviteiten behoeft voor geluidsoverlast door muziek in het geheel niet 
gevreesd te worden. Zoals politie en scholen kunnen bevestigen leidt een 
jongerenvoorziening als Jeugdland juist tot een duidelijke vermindering van 
vandalisme. Van vernielingen rondom Jeugdland is de afgelopen jaren ook geen 
sprake geweest. De heer Van Sloten is bereid een einde te maken aan verbrandingen 
in de openlucht. 

Tot slot moet hem van het hart dat de nu opgetreden vertraging in de 
overplaatsing van Jeugdland veel kinderen verdriet heeft gedaan en dat het jammer 
is dat Almere een kans mist met deze prachtige voorziening voor jongeren eerder 

^aar buiten te treden. 



GEMEENTE ALMERE I Afdeling I IB&V-Al IB&V-Bl 

VERGADERING COMMISSIE VOOR: advies en bijstand 
ruimtelijke ordening c.a. 

d.d.: 7 april 1992. 
steller: Sanders. 

ONDERWERP: Notitie inzake bezwaar tegen ontwerp-bestemmingsplan 
"Hannie Schaftpark-Oost. 

OVERWEGINGEN VAN DE COMMISSIE: 

De voorzitter licht toe dat de commissie voor dit onderwerp functioneert als 
hoorcommissie. Hij stelt de insprekers die zich daarvoor hebben aangemeld in de 
gelegenheid hun standpunt tegenover de commissie toe te lichten. Als eerste 
inspreker verwijst mevrouw Klapmuts naar het eerder door haar ingediende 
bezwaarschrift. In aanvulling daarop benadrukt zij vooral dat de lokatiekeuze 
voor Jeugdland in haar ogen onvoldoende is afgewogen en te veel is ingegeven door 
|de kennelijke wens een Jeugd-BouwRAI nog in april (gelijktijdig met "grote" 
BouwRAI) van start te laten gaan. Nu die mogelijkheid intussen van de baan is 
dringt zij aan op een zorgvuldige lokatiekeuze waarbij vooral ook meer rekening 
wordt gehouden met de belangen van de gevestigde omwonenden. Wellicht is daarbij 
het deelgebied 2.K in Stad-Oost een goed alternatief. 

(zie vervolg vel) 

EINDCONCLUSIE VAN DE COMMISSIE; 

De commissie ziet graag een spoedig voorstel van het college tegemoet. 

^I^VIES AFDELING: 

Kennisnemen van de inspraakreacties in de commissie ruimtelijke ordening op het 
ontwerp-bestemmingsplan Hannie Schaftpark-Oost. 

secretaris: 

Voorgesteld besluit: 

AKKOORD: 

I I I II I III I IV I V I 

Afdoening college/collegelid 
Bespreken  
I I I II I III I IV I V I 



VERGADERING COMMISSIE VOOR: ruimtelijke ordening c.a., gedeelte ruimtelijke ord. 

d.d.: 28 april 1992. 
steller: B. Bannink. 

ONDERWEïlP: III. 7. Ontwerp-voorstel aan de gemeenteraad inzake vaststelling 
bestemmingsplan 'Hannie Schaftpark-oost (nr. 70). 

OVERWEGINGEN VAN DE COMMISSIE: 
Mevrouw Berendse uit Waterwijk wenst mede namens enkele buurtbewoners nogmaals 
tegenover de commissie de bezwaren tegen met name Jeugdland uiteen te zetten. 
De bezwaren richten zich in hoofdzaak tegen: 

de hoogte van bouwwerken, mede in relatie met het opgehoogde binnenterrein; 
de hoogte van de aarden wal om het complex heen en de daarop te planten 
heesters e.d.; 
de openlucht verbrandingen van hout. 

De heer Van Sloten zet nogmaals zijn visie als beheerder van Jeugdland uiteen. 
De commissie acht de lokatie voor Jeugdland zeer geschikt, mede gelet op de 
relatie jeugd-verzet. 
Wel ziet de commissie de openlucht verbrandingen als een probleem. 
Mede n.a.v. overleg met de Stichting Landelijk Verzet doet de voorzitter het 
volgende voorstel: 

de aarden wal krijgt een hoogte van 2,5 meter; 
- het groen zal in het komend plantseizoen (najaar '92) worden aangebracht; 

de bouwhoogte van alle bouwwerken wordt beperkt tot 4 meter; 
de openlucht verbrandingen zullen in de beheerssfeer tot een oplossing worden 
gebracht. 

EINDCONCLUSIE VAN DE COMMISSIE: 

De commissie stemt met het de voorstellen van de voorzitter in. 

ADVIES AFDELING: 

Ter voorbereiding op de raadsvergadering het bestemmingsplan overeenkomstig de 
toezeggingen van de voorzitter aanpassen. 

secretaris: 

AKKOORD; 
Voorgesteld besluit: | I | II | III | IV | V | 

J I I I ^ L 

Bespreken  
I I I II 1 III I IV I V I 



B&W-B datum: 12 mei 1992. Agendanr; III-04 
Afd/dir: SV 

Omschrijving: 
Verslag vergadering van de commissie voor ruimtelijke ordening c.a. 
inzake vaststelling bestemmingsplan 'Hannie Schaftpark-oost'. 

Besluit: 
Het voorstel met betrekking tot vaststelling bestemmingsplan 
'Hannie Schaftpark-oost' met vermelding van het advies van de 
commissie voor ruimtelijke ordening, onderwijs en kunst c.a., 
voorleggen aan de gemeenteraad in zijn vergadering van 21 mei 1992. 



Verg^-ïiaring gcrn. raüd 

1992 Nr. 70-1 

Punt 7 van de agenda. 

Vaststelling bestemmingsplan "Hannie Schaftpark-oost". 

Almere, 12 mei 1992. 

Aan de gemeenteraad. 

Wii stellen u voor; 
Het bestemmingsplan "Hannie Schaftpark-oost" vast te stellen overeenkomstig het 
ontwerp-besluit. 

Toelichting. 
Het ontwerp-bestemmingsplan "Hannie Schaftpark-oost" is een herziening van het 
bestemmingsplan 2P (Hannie Schaftpark en het sportpark Fanny Blankers-Koen), 
voor het terrein gelegen in de oksel van de Leeghwaterplas en de Hoge Vaart. 

Met de herziening wordt de realisering van een bijzonder monument mogelijk 
gemaakt ter herinnering aan de omgekomen verzetsmensen gedurende de Tweede 
Wereldoorlog het zgn. Bos der Onverzettelijken. 

Verder maakt de herziening de realisering van Jeugdland mogelijk. 
Jeugdland is op het huidige perceel te krap gehuisvest. 
Jeugdland past qua functie heel goed bij het Verzetsbos; niets kan de betekenis 
van het verzet beter symboliseren dan in vrijheid spelende en bouwende 
kinderen. Bovendien is de ligging op ruim 150 meter van de woningen in 
Waterwijk ideaal. Enerzijds is deze afstand zodanig dat overlast voor de 
woonbuurt nauwelijks wordt verwacht, mede doordat er een aarden wal met een 
hoogte van twee meter wordt aangelegd. Anderzijds is deze afstand ook weer niet 
te groot in verband met de bereikbaarheid per fiets. 

In het geldende bestemmingsplan voor 2P heeft het terrein waar het hier om gaat 
een recreatieve bestemming met een aanwijzing voor volkstuinen met beperkte 
bouwmogelijkheden. De nu beoogde bebouwingsmogelijkheden leiden tot de 
planherziening. Ook dient de recreatieve bestemming zelf te worden uitgebreid 
met de cultuur-historische en sociaal-culturele functie die aan het park wordt 
toegekend. 

Voorafgaand aan de tervisieligging van het ontwerp-plan is overleg gevoerd met 
de bewonersvereniging van Waterwijk "De Waterpoel", hetgeen leidde tot enkele 
aanpassingen ten opzichte van een eerder concept-plan. 

Het bestemmingsplan "Hannie Schaftpark-oost" heeft vanaf 10 maart 1992 een 
maand ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn 17 bezwaarschriften 
ingediend door een aantal bewoners van Waterwijk. Inhoudelijk komt het neer op 
twee verschillende bezwaarschriften, waarvan er één in 16-voud is ingediend en 
de ander door een aantal buurtbewoners is ondertekend. 



1992 Nr. 70-2 

De belangrijkste bezwaren zijn de volgende; 
1. Jeugdland is een storend element in het recreatiegebied en in het aan te 

leggen bos. De aarden wal van twee meter zal zowel het aanzicht (mede gelet 
op de bouwhoogte van 7,50 meter) als de geluidsoverlast van de timmerende 
jeugd niet weg kunnen nemen; 

2. er wordt overlast verwacht van jongeren die de wijk in zullen trekken en 
daar vernielingen aan zullen brengen; 

3. er mag geen bebouwing in het Verzetsbos komen. 

De indieners van de bezwaarschriften hebben in de commissievergadering van 
7 april 1992 hun bezwaren mondeling toegelicht (op grond van artikel 24, lid 2, 
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening); zie commissieverslag d.d. 7 april 1992. 
De woordvoerster van het bezwaarschrift dat in 16-voud is ingediend, onder- 
streepte dat zij, mede namens degenen die eenzelfde bezwaarschrift hebben 
ingediend, geen bezwaar heeft tegen Jeugdland op deze locatie maar meent dat in 
het bestemmingsplan meer waarborgen gecreëerd moeten worden tegen overlast voor 
omwonenden, zoals verbrandingen van afgedankte materialen in de open lucht en 
jongeren die de wijk in zullen trekken. Tevens zou de toegestane 
bebouwingsoppervlakte en bouwhoogte kunnen worden teruggebracht tot maximaal 
300 m2 respectievelijk 4 meter. De heuvel middenin Jeugdland zou moeten 
verdwijnen en de mogelijkheid tot het plaatsen van een zgn. romneyloods stuit 
op bezwaren in verband met het uiterlijk aanzien hiervan. De woordvoerster van 
het andere bezwaarschrift bevestigde haar bezwaar tegen de plaatsing van 
Jeugdland in het aan te leggen bos, met de aanvulling dat de locatiekeuze voor 
Jeugdland in haar ogen onvoldoende is afgewogen. De heer Slooten van Jeugdland 
gaf een uiteenzetting over de doelstellingen van Jeugdland en benadrukte dat 
voor overlast nauwelijks vrees behoeft te zijn. Zowel politie als diverse 
scholen kunnen aantonen dat een jongerenvoorziening als Jeugdland leidt tot een 
duidelijke vermindering van het vandalisme. De heer Slooten is bereid aan 
verbrandingen in de open lucht een einde te maken. 

Na de terinzageligging heeft de bewonersvereniging "De Waterpoel" erop 
aangedrongen de toegestane bouwhoogte in het plan terug te brengen van 
7,50 meter naar 5 meter. Voor de realisering van het beheersgebouw van 
Jeugdland is een maximale bouwhoogte van 5 meter voldoende. Van de zijde van 
ons college bestaat tegen de verlaging geen bezwaar en is toegezegd aan uw raad 
te zullen voorstellen bij de vaststelling van het bestemmingsplan tot deze 
wijziging te besluiten. Tevens is toegezegd dat het kaartje op pagina 5 van het 
plan zal worden geactualiseerd, zodat er sprake zal zijn van één ingang en wel 
in de noordwesthoek van de aarden wal. Naar aanleiding van deze toezeggingen 
heeft de bewonersvereniging geen bezwaarschrift ingediend. 

Kort samengevat zijn de belangrijkste bezwaren en de reactie daarop van ons 
college als volgt; 

Jeugdland als storend element; 
Jeugdland past qua functie heel goed bij het Verzetsbos; buiten het terrein 
van Jeugdland blijft het overgrote deel van het Hannie Schaftpark 
beschikbaar voor algemeen recreatief gebruik. 

agt/1464 



1992 Nr. 70-3 

De aarden wal zal zowel de visuele als de geluidshinder van de timmerende 
jeugd niet weg kunnen nemen; 
De visuele hinder zal enerzijds worden beperkt doordat de maximale 
bouwhoogte is teruggebracht van 7,5 naar 5 meter en anderzijds doordat de 
wal zal worden beplant met opgaande heesters en voorzien zal worden van een 
hekwerk van 1 meter hoog. Gezien de afstand van ruim 150 meter van de 
woningen in Waterwijk en het gegeven van een beplante aarden wal van 
2 meter hoog lijkt geluidsoverlast een ongegronde vrees. 
Overlast in ïïaterwijk van de jongeren die Jeugdland bezoeken; 
Een voorziening als Jeugdland heeft onder andere een educatief doel. Door 
het stimuleren van diverse activiteiten wordt juist voorkómen dat kinderen 
hun energie uiten op een ongewenste manier. Met andere woorden: Jeugdland 
heeft o.a. tot doel het vandalisme terug te dringen. 
Geen bebouwing in het bos; 
In het ontwerp-bestemmingsplan was maximaal 1.200 m2 bebouwing toegestaan. 
Deze bebouwingsmogelijkheid is enerzijds bedoeld voor een 
voorlichtingscentrum (400 m2) en anderzijds voor een beheerderskantoor en 
een overdekte werkplaats (800 m2). De bebouwing voor Jeugdland mag alleen 
binnen de aarden wal worden gerealiseerd, waardoor deze gebouwen deels aan 
het zicht zullen worden onttrokken. Gezien de concrete aanvraag van 
Jeugdland kan de maximale bebouwingsoppervlakte worden gereduceerd van 800 
naar 600 m2. 
Zoals hiervoor reeds is aangegeven is de bouwhoogte aangepast tot een 
maximum van 5 meter. 

Terugbrengen van de maximale bouwhoogte tot 4 meter en het weghalen van de 
heuvel midden in Jeugdland willen wij niet opnemen, omdat dit enerzijds de 
bebouwingsmogelijkheden binnen het plangebied te veel beperkingen zou opleggen 
en anderzijds gezien de beperkte omvang van de heuvel in relatie met de totale 
omvang van Jeugdland. 

Over de eisen ten aanzien van het uiterlijk van de bebouwing (romneyloods) zal 
het welstandscollege te zijner tijd advies uitbrengen, net als bij alle andere 
aanvragen om bouwvergunning. 

Al met al vinden wij dat met het bestemmingsplan een bijzondere combinatie tot 
stand gebracht kan worden van twee voor de Almeerse gemeenschap zeer 
waardevolle voorzieningen. Zeker bij een vaststelling overeenkomstig de 
voorgestelde wijzigingen menen wij dat overlast voor de omgeving, zo daar nog 
van gesproken kan worden, tot het uiterste minimum is teruggebracht. 

Advies commissie(s^ van Advies en Bijstand. 
De commissie voor ruimtelijke ordening, onderwijs en kunst c.a. kan zich met 
het voorstel verenigen met de kanttekening dat in het bestemmingsplan de 
maximale bouwhoogte wordt beperkt tot 4,00 meter en de aarden wal wordt 
verhoogd van 2 naar 2,5 meter. Voor de overige opmerkingen, die geen betrekking 
hebben op het bestemmingsplan, wordt verwezen naar het verslag van de commissie 
voor ruimtelijke ordening c.a. van 28 april 1992. 

agt/1464 



1992 Nr. 70-4 

Deze commissie heeft eerder op 7 april 1992 als hoorcommissie een mondelinge 
toelichting op de bezwaren gekregen. Het hiervan gemaakte verslag ligt eveneens 
voor u ter inzage. 

Bill./ter lezing gelegd; 
- nota d.d. 6 april 1992, dir. SV; 
- bestemmingsplan "Hannie Schaftpark-oost"; 
- bezwaarschriften. 

agt/1464 

Burgemeester en wethouders gemeente Almere, 

de secretaris. de burgemeester. 



gemeente almere 

1992 Nr. 70-5 

De raad van de gemeente Almere, 

gelet op de Wet op de Ruimtelijke Ordening; 

gelezen de reacties op het ter visie gelegde ontwerp-plan; 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders: 

BESLUIT: 

I. het bestemmingsplan "Hannie Schaftpark-oost" vast te stellen overeenkomstig 
het ter visie gelegde ontwerp, met dien verstande dat mede naar aanleiding 
van de bezwaarschriften op het ontwerpplan: 

a. in artikel 1, lid 3, de bouwhoogte van gebouwen wordt teruggebracht van 
7,50 tot 4,00 meter en het in hetzelfde artikel genoemde 
bebouwingsoppervlak wordt gereduceerd tot 600 m2; 

b. in de plantoelichting de hoogte van de aarden wal wordt gewijzigd van 2,00 
meter naar 2,50 meter; 

II. te verklaren dat de ingediende bezwaarschriften tegen het ontwerp-plan voor 
het overige geen aanleiding geven tot een gewijzigde vaststelling van het 
bestemmingsplan. 

Almere, 21 mei 1992. 

De raad voornoemd, 

de secretaris, de voorzitter. 



6 iV i 
Bestemmingsplan „Hannie Schaftpark oost" , 
De burgemeester maakt bekend, dat de ge-< 
m^nteraad in zijn vergadering van 21 mei < 
199<? het bestemmingsplan „Hannie Schaft- 
park oost" heeft vastgesteld. 

''9* "1®* ingang van 9 juni 1992 gedurende één maand ter inzage op het 
informatiecentrum en op kamer B412 van het 
Stadhuis. 
Op grond van artikel 27 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening kunnen zij, die tijdig be- 
zwaren bij de gemeenteraad hebben ingediend 
geurende de termijn van de terinzagelegging, 
schriftelijk bezwaren indienen bij Gedeputeerde 
btaten van Flevoland, postbus 55, 8200 AB 
Lelystad. 
^lijke bevoegdheid komt toe aan een ieder 
die tjezwaren heeft tegen wijzigingen, die bij 
de vaststelling van het plan in het ontwerp ziin 
aangebracht. 



gemeente almere 

Het college van Gedeputeerde Staten 
van de provincie Flevoland, 

Postbus 55, 

8200 AB LELYSTAD. 

ARCH'EF 

uw brief / kenmerk inlichtingen bii ons kenmerk , almere 
036-5399225 10385-SV/SO 10 juni 1992 

^ v^onden onderwerp bijlagen 
Goedkeuring bestemmingsplan div. 
"Hannie Schaftpark Oost". 

Geacht college, 

In zijn vergadering van 21 mei 1992 heeft de raad van deze gemeente het 
bestemmingsplan "Hannie Schaftpark Oost" vastgesteld. 

Gedurende de termijn van de tervisielegging, van 10 maart tot en met 10 april 
1992, zijn zeventien reacties ontvangen op het ontwerp-bestemmingsplan. 
Inhoudelijk komt het neer op twee verschillende bezwaarschriften, waarvan er 
één in 16-voud is ingediend en de ander door een aantal buurtbewoners is 
ondertekend. Deze reacties zijn bijgevoegd. 

Naar aanleiding hiervan hebben wij de toelichting en de voorschriften van het 
ontwerp-bestemmingsplan aangepast, waarmee aan de gegeven reacties in 
belangrijke mate is tegemoet gekomen. De indieners van de reacties zijn in de 
gelegenheid gesteld hun opmerkingen mondeling toe te lichten tegenover de 
raadscommissie ruimtelijke ordening c.a. Een verslag van de desbetreffende 
commissievergadering van 7 april 1992 is bijgevoegd. Bij de behandeling van 
het ontwerp-plan in de commissie voor ruimtelijke ordening c.a. van 28 april 
1992 hebben de indieners van de reacties nogmaals hun bezwaren toegelicht. Een 
verslag van deze commissie is eveneens bijgevoegd. 

De raad heeft het bestemmingsplan vastgesteld, met in achtneming van een 
aantal wijzigingen welke beogen tegemoet te komen aan de tegen het 
ontwerp-plan ingediende bezwaren. Voor de overwegingen die voor de 
gemeenteraad aanleiding waren het bestemmingsplan in gewijzigde vorm vast te 
stellen, verwijzen wij u naar bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit. 

poSüftSSVt/bk telefoon; 036-5399911 bezoekadres: stadhuis 
postbus 200 telefax: 036-5331681 stadhuisplein 1 
1300 AE almere almere-stad 

almere is zeer goed bereikbaar 
met het openbaar vervoer, 
het stadhuis ligt op 
loopafstand van almere cs. 



ons kenmerk 

10385-SV/SO 

datum 

10 juni 1992 

no. vervolg- 
blad 
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Wij verzoeken u goedkeuring te verlenen aan het bestemmingsplan "Hannie 
Schaftpark Oost", waarvan vijf exemplaren hierbij gaan. Het vastgestelde 
bestemmingsplan is met ingang van 9 juni 1992 gedurende één maand ter inzage 
gelegd. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Almere, 

de secretaris, 

A.P.M. Schrijvers. 

de burgemeester, 

3098SVt/bk 
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Provincie Flevoland 

Postbus 55 
8200 AB Lelystad 
Telefoon 03200-72411 
Telex 70638 
Fax 03200-72590 

Ons nummer Bijlagen 
ROV/ 92.021547/C Div. 

Onderwerp 
Bestemmingsplan "Hannie Schaftpark Oost". 

atum Uw brief 
7 september 1992 io385_sv/so 

Geachte raad. 

Bij brief van uw college van burgemeester en wethouders d.d. 10 juni 
1992, kenmerk nr. 10385-SV/SO, ontvingen wij op 12 juni 1992 het door u 
op 21 mei 1992 vastgestelde bestemmingsplan "Hannie Schaftpark Oost" ter 
goedkeuring ex artikel 28, lid 1 van de Wet op de ruimtelijke ordening. 

Het plan is ter advisering voorgelegd aan de leden van de Planologische 
Werk Commissie. De PWC heeft ons geadviseerd het bestemmingsplan goed te 
keuren. Ook bij ons bestaan tegen het plan geen bezwaren. 

Wij hebben daarom besloten, conform artikel 28, lid 2 van de Wet op de 
ruimtelijke ordening, het bestemmingsplan "Hannie Schaftpark Oost" goed 
te keuren. 

Op grond van artikel 29, lid 1 van de Wet op de ruimtelijke ordening is 
ons besluit met betrekking tot de goedkeuring van het bestemmingsplan 
onherroepelijk. 

Staten/van Flevoland, 
voorzitter. 

C.L. de Vries J.C.J. Lam^srs 

Inlichtingen bij Doorkiesnummer 
mw. M.C. van Oorschot 03200-72648 

VERZONDEN 1 O SEP. 1992 

Bezoekadres 
Visarenddreef 1 
Lelystad 



gemeente almere 

1992 Nr. 70-5 

De raad van de gemeente Almere, 

gelet op de Wet op de Ruimtelijke Ordening; 

gelezen de reacties op het ter visie gelegde ontwerp-plan; 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; 

BESLUIT : 

I. het bestemmingsplan "Hannie Schaftpark-oost" vast te stellen overeenkomstig 
het ter visie gelegde ontwerp, met dien verstande dat mede naar aanleiding 
van de bezwaarschriften op het ontwerpplan; 

a. in artikel 1, lid 3, de bouwhoogte van gebouwen wordt teruggebracht van 
7,50 tot 4,00 meter en het in hetzelfde artikel genoemde 
bebouwingsoppervlak wordt gereduceerd tot 600 m2; 

b. in de plantoelichting de hoogte van de aarden wal wordt gewijzigd van 2,00 
meter naar 2,50 meter; 

II. te verklaren dat de ingediende bezwaarschriften tegen het ontwerp-plan voor 
het overige geen aanleiding geven tot een gewijzigde vaststelling van het 
bestemmingsplan. 

Almere, 21 mei 1992. 

De raad voornoemd. 

de secretaris, de voorzitter. 

% 

C L. de Vries Lp^mers 
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1. Inleiding 

Aanleiding tot het opstellen van dit bestemmingsplan is 
het feit dat het "Georganiseerd oud-nationaal verzet 
Nederland" een bijzonder monument vil oprichten ter 
herinnering aan de omgekomen verzetsmensen gedurende de 
2e Wereldoorlog. Eind 1991 is het 50 jaar geleden dat de 
eerste fusillades van verzetsmensen plaatsvonden. De vorm 
die voor het monument gekozen is, bestaat uit het 
aanleggen van een bos met een bijzonder karakter. Het 
leggen van een relatie met de "Verzetsheldenwijk" (2H) en 
het Hannie Schaftpark lag voor de hand. 
De eerste aanzet van dit bos bestaat uit het planten van 
26 grote bomen. 

Dit bestemmingsplan biedt tevens ruimte aan Jeugdland; 
een sociaal-culturele voorziening voor kinderen. Het 
betreft een voorziening, beheerd door de stichting "De 
Schoor", waar kinderen hun eigen woning kunnen bouwen met 
behulp van afgedankte bouwmaterialen. Het -gaat niet om de 
bouwsels zelf, maar om de totstandkoming van de bouwsels, 
waarin kinderen uiting kunnen geven aan hun creativiteit. 
Van tijd tot tijd zullen deze bouwsels worden afgebroken 
om plaats te maken voor nieuwe ideeën. 
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Momenteel is Jeugdland gesitueerd aan de oostkant van het 
bedrijventerrein Randstad, aan de Vrijheidsdreef. Een 
verplaatsing van Jeugdland is om meerdere redenen gewenst. 
Het terrein blijkt te klein en de ligging nabij de 
belangrijkste entree van Almere-Stad en direct grenzend aan 
het bedrijventerrein Randstad is stedebouwkundig minder 
gewenst. 
Gezien de ligging leent deze lokatie zich uitstekend voor 
bedrijven. Hiermee zou het bedrijventerrein Randstad, 
dichtbij het centaal station van Almere-Stad gelegen, 
kunnen worden uitgebreid. 

De kosten van de verplaatsing van Jeugdland worden mede 
gefinancierd uit de (geraamde) opbrengsten van de uitgifte 
voor bedrijven van de vrijgekomen kavel. 

t 

Leegh water- 

Jgïïiï 

R*NDS^ADORCCF 

spoorlijn 

plangrens 
ALMERE-STAD 



De lokatie voor het bos en Jeugdland heeft in het geldende 
bestemmingsplan "2P", goedgekeurd d.d. 28-10-1983, 
hoofdzakelijk een recreatieve bestemming met een aanwijzing 
voor volkstuinen. Volgens de nota "Volkstuinen in Almere" 
bestaat er een overaanbod aan volkstuinen; dit geldt met 
name voor de grote complexen die aan de rand van de kernen 
zijn gelegen, zoals de onderhavige lokatie. Een klein deel 
van het geplande bos is gelegen binnen de bestemming "Uit 
te werken gebied voor recreatie en maatschappelijke 
doeleinden" (URM). Het bestemmingsplan "Hannie Schaftpark 
oost" vervangt hier het nog op te stellen uitwerkingsplan. 

De vrijgekomen kavel als gevolg van de verplaatsing van 
Jeugdland heeft in het geldende bestemmingsplan de 
bestemming "Uit te werken gebied voor recreatie en 
maatschappelijke doeleinden". Om een 
bedrijfsdoeleindenbestemming mogelijk,te maken, wordt een 
afzonderlijk bestemmingsplan opgesteld ter uitbreiding van 
het bedrijventerrein Randstad. 
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2. Het plan 

Het gebied is gelegen in Almere-Stad, aan de oostkant van 
het Hannie Schaftpark, tussen Waterwijk en de nog te 
ontwikkelen wijk 2H. Het plan wordt aan de oostkant 
begrensd door de Hoge Vaart en een fietspad, aan de 
zuidkant door de Vrijheidsdreef, aan de westkant door het 
fietspad en aan de noordkant door het water, dat de Hoge 
Vaart verbindt met de Leeghwaterplas. 

Het te planten bos aan de oostkant van het Hannie 
Schaftpark vormt de schakel tussen dit park en het bos ten 
oosten van de Hoge Vaart. Hierdoor wordt het parkachtige 
karakter voortgezet tot in Almere-Buiten. Jeugdland zal een 
enclave vormen in de noordoost hoek van het bos. Jeugdland 
zal worden omsloten door een aarden wal van 2,5 meter hoog 
in de vorm van een cirkel. Deze wal moet voldoende^ 
afscherming bieden opdat de verschillende activiteiten 
ongestoord kunnen plaatsvinden. In deze wal wordt een 
gebouwtje gerealiseerd ten behoeve van Jeugdland en andere 
soci3.3.1*~C'ult'ur6l6 voorziÊninê^^ • 
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3. Procedure 

Op grond van artikel 10 van het Besluit op de Ruimtelijke 
Ordening heeft omtrent het plan ambtelijk vooroverleg 
plaatsgevonden met ondermeer de provincie Flevoland en de 
inspectie ruimtelijke ordening. Van die zijde is eind 1991 
met het plan ingestemd. 

Overeenkomstig de procedure zoals voorgeschreven in de Wet 
op de Ruimtelijke Ordening heeft het ontwerp-plan vanaf 10 
maart 1992 een maand voor een ieder ter inzage gelegen. 
Daaraan is tevoren op de gebruikelijke wijze bekendheid 
gegeven, onder vermelding van de mogelijkheid tegen het 
ontwerp-plan bezwaren in te dienen. 

Gedurende deze termijn zijn 17 bezwaarschriften ingediend 
door een aantal bewoners van Waterwijk. Inhoudelijk komt 
het neer op twee verschillende bezwaarschriften, waarvan er 
één in 16-voud is ingediend en de ander door een aantal 
buurtbewoners is ondertekend. 

In het door burgemeester en wethouders opgestelde 
raadsvoorstel d.d. 14 april 1992 wordt nader ingegaan op de 
ingediende bezwaren en de aanpassingen naar aanleiding van 
de bezwaren. Hieronder volgen enkele passages uit het 
raadsvoorstel. 

" Het ontwerp-bestemmingsplan "Hannie Schaftpark-oost" is 
een herziening van het bestemmingsplan 2P (Hannie 
Schaftpark en het sportpark Fanny Blankers-Koen), voor 
het terrein gelegen in de oksel van de Leeghwaterplas en 
de Hoge Vaart. 

Met de herziening wordt de realisering van een bijzonder 
monument mogelijk gemaakt ter herinnering aan de 
omgekomen verzetsmensen gedurende de 2e wereldoorlog. 
Dit monument bestaat uit een nog in te planten bos. In 
dit bos zal op termijn een voorlichtingscentrum worden 
gerealiseerd waarin onder andere thematische exposities 
kunnen worden gehouden. 
De lokatiekeuze van het monument is in de eerste plaats 
ingegeven door de ruimtelijke kwaliteiten van het 
parkgebied en door de situering ervan in de stad. 
Daarnaast is de bestaande naamgeving van het park 
natuurlijk bijzonder passend, terwijl de aangrenzende 
buurt (tusen spoorlijn en Vrijheidsdreef) zal worden 
vernoemd als Verzetsheldenwijk. 
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Verder maakt de herziening de realisering van Jeugdland 
mogelijk. 
Jeugdland is op het huidige perceel te krap gehuisvest. 
Een verhuizing naar een ruimer perceel stuit op 
financiële bezwaren. Een verplaatsing is financieel 
mogelijk, indien de kavel van Jeugdland wordt uitgegeven 
aan bedrijven. 
Jeugdland past qua functie heel goed bij het verzetbos; 
niets kan de betekenis van het verzet beter symboliseren 
dan in vrijheid spelende en bouwende kinderen. Bovendien 
is de ligging op ruim 150 meter van de woningen in 
Waterwijk ideaal. Enerzijds is deze afstand zodanig dat 
overlast voor de woonbuurt nauwelijks wordt verwacht, 
mede doordat er een aarden wal met een hoogte van 2 
meter wordt aangelegd. Anderzijds is deze afstand ook 
weer niet te groot in verband met de bereikbaarheid per 
fiets. 

In het geldende bestemmingsplan voor 2P heeft het 
terrein waar het hier om gaat een recreatieve bestemming 
met een aanwijzing voor volkstuinen met beperkte 
bouwmogelijkheden. De bebouwing voor zowel het 
voorlichtingscentrum in het verzetsbos alsmede het 
beheersgebouw voor Jeugdland gaan deze de 
bebouwingsmogelijkheden te boven. Ook dient de 
recreatieve bestemming zelf te worden uitgebreid met de 
cultuur-historische en sociaal-culturele functie die aan 
het park wordt toegekend. 

Voorafgaand aan de ter-visie—legging van het 
ontwerp-plan is overleg gevoerd met de 
bewonersvereniging van Waterwijk "De Waterpoel", hetgeen 
leidde tot enkele aanpassingen ten opzichte van een 
eerder concept-plan. 

Het bestemmingsplan "Hannie Schaftpark oost" heeft vanaf 
10 maart 1992 een maand ter inzage gelegen. Gedurende- 
deze termijn zijn 17 bezwaarschriften ingediend door een 
aantal bewoners van Waterwijk. Inhoudelijk komt het neer 
op twee verschillende bezwaarschriften, waarvan er één 
in 16-voud is ingediend en de ander door een aantal 
buurtbewoners is ondertekend. 

De belangrijkste bezwaren zijn de volgende: 
1. Jeugdland is een storend element in het recreatiegebied 

en in het aan te leggen bos. De aarden wal van twee 
meter zal zowel het aanzicht (mede gelet op de 
bouwhoogte van 7.50 meter) als de geluidoverlast van de 
timmerende jeugd niet weg kunnen nemen. 

2 Er wordt overlast verwacht van jongeren die de wijk in 
zullen trekken en daar vernielingen aan zullen brengen. 

3. Er mag geen bebouwing in het verzetsbos komen. 
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De indieners van de bezwaarschriften hebben in de 
commissievergadering van 7 april 1992 hun bezwaren 
mondeling toegelicht (op grond van artikel 24, lid 2 van de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening); zie commissieverslag d.d. 
7 april 1992). 
De woordvoerster van het bezwaarschrift dat in 16-voud is 
ingediend, onderstreepte dat zij, mede namens degenen die 
eenzelfde bezwaarschrift hebben ingediend, geen bezwaar 
heeft tegen Jeugdland op deze lokatie maar meent dat in het 
bestemmingsplan meer waarborgen gecreëerd moeten worden 
tegen overlast voor omwonenden, zoals verbrandingen van 
afgedankte materialen in de open lucht en jongeren die de 
wijk in zullen trekken. Tevens zou de toegestane 
bebouwingsoppervlakte en bouwhoogte kunnen worden 
teruggebracht tot maximaal 300 m2 respectievelijk 4 meter. 
De heuvel middenin Jeugdland zou moeten verdwijnen en de 
mogelijkheid tot het plaatsen van een zgn. romneyloods 
stuit op bezwaren i.v.m. het uiterlijk aanzien hiervan. 
De woordvoerster van het andere bezwaarschrift bevestigde 
haar bezwaar tegen de plaatsing van Jeugdland in het aan te 
leggen bos, met de aanvulling dat de lokatiekeuze voor 
Jeugdland in haar ogen onvoldoende is afgewogen. 
De heer Slooten van Jeugdland gaf een uiteenzetting over de 
doelstellingen van Jeugdland en benadrukte dat voor 
overlast nauwelijks vrees behoeft te zijn. Zowel politie 
als diverse scholen kunnen aantonen dat een 
jongerenvoorziening als Jeugdlsmd leidt tot een duidelijke 
vermindering van het vandalisme. 
De heer van Slooten is bereid aan verbrandingen in de open 
lucht een einde te maken. 

Na de ter-inzage-legging heeft de bewonersvereniging "De 
Waterpoel" erop aangedrongen de toegestane bouwhoogte in 
het plan terug te brengen van 7.50 meter naar 5.00 meter. 
Voor de realisering van het beheersgebouw van Jeugdland is 
een maximale bouwhoogte van 5 meter voldoende. Van de zijde 
van ons college bestaat tegen de verlaging geen bezwaar èn 
is toegezegd aan uw raad te zullen voorstellen bij de 
vaststelling van het bestemmingsplan tot deze wijziging te 
besluiten. Tevens is toegezegd dat het kaartje op pagina 5 
van het plan zal worden geactualiseerd, zodat er sprake zal 
zijn van één ingang en wel in de noordwesthoek van de 
aarden wal. Naar aanleiding van deze toezeggingen heeft de 
bewonersvereniging geen bezwaarschrift ingediend. 
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Kort samengevat zijn de belangrijkste bezwaren en de 
reactie daarop van ons college als volgt: 
- Jeugdland als storend element; 

Jeugdland past qua functie heel goed bij het verzetsbos; 
buiten het terrein van Jeugdland blijft het overgrote 
deel van het Hannie Schaftpark beschikbaar voor algemeen 
recreatief gebruik. 

- De aarden wal zal zowel de visuele als de geluidhinder 
van de timmerende jeugd niet weg kunnen nemen; 
De visuele hinder zal enerzijds worden beperkt doordat 
de maximale bouwhoogte is teruggebracht van 7,5 naar 5 
meter en anderzijds doordat de wal zal worden beplant 
met opgaande heesters en voorzien van een hekwerk van 1 
meter hoog. Gezien de afstand van ruim 150 meter van de 
woningen in Waterwijk en het gegeven van een beplante 
aarden wal van 2 meter hoog lijkt geluidoverlast een 
ongegronde vrees. 

- Overlast in Waterwijk van de jongeren die Jeugdland 
bezoeken; 
Een voorziening als Jeugdland heeft o.a. een educatief 
doel. Door het stimuleren van diverse activiteiten wordt 
juist voorkómen dat kinderen hun energie uiten op een 
ongewenste manier. Met andere woorden: Jeugdland heeft 
o.a. tot doel het vandalisme terug te dringen. 

- Geen bebouwing in het bos; 
In het ontwerp-bestemmingsplan was maximaal 1200 m2 
bebouwing toegestaan ; 
Deze bebouwingsmogelijkheid is enerzijds bedoeld voor 
een voorlichtingscentrum (400 m2) en anderzijds voor een 
beheerderskantoor en een overdekte werkplaats (800 m2). 
De bebouwing voor Jeugdland mag alleen binnen de aarden 
wal worden gerealiseerd, waardoor deze gebouwen deels 
aan het zicht zullen worden onttrokken. Gezien de 
concrete aanvraag van Jeugdland kan de maximale 
bebouwingsoppervlakte worden gereduceerd van 800 naar 
600 m2. 
Zoals hiervoor reeds is aangegeven is de bouwhoogte : 
aangepast tot een maximimi van 5 meter. 

Terugbrengen van de maximale bouwhoogte tot 4 meter en 
het weghalen van de heuvel midden in Jeugdland willen 
wij niet opnemen, omdat dit enerzijds de 
bebouwingsmogelijkheden binnen het plangebied te veel 
beperkingen zou opleggen en anderzijds gezien de 
beperkte omvang van de heuvel in relatie met de totale 
omvang van Jeugdland. 
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Over de eisen ten aanzien van het uiterlijk van de 
bebouwing (romneyloods) zal het Welstandcollege t.z.t. 
advies uitbrengen, net als bij alle andere aanvragen om 
bouwergunning. 

Al met al vinden wij dat met het bestemmingsplan een 
bijzondere combinatie tot stand gebracht kan worden van 
twee voor de Almeerse gemeenschap zeer waardevolle 
voorzieningen. Zeker bij een vaststelling overeenkomstig 
de voorgestelde wijzigingen menen wij dat overlast voor 
de omgeving, zo daar nog van gesproken kan worden, tot 
het uiterste minimum is teruggebracht." 

De commissie voor ruimtelijke ordening, onderwijs en kunst 
c.a. stemt in met het voorstel van burgemeester en 
wethouders met de kanttekening dat in het bestemmingsplan 
de maximale bouwhoogte van alle bouwwerken wordt beperkt 
tot 4,00 meter en de aarden wal wordt verhoogd van 2 naar 
2,50 meter. Voor de overige opmerkingen, die geen 
betrekking hebben op het bestemmingsplan, wordt verwezen 
naar het verslag van de commissie voor ruimtelijke ordening 
c.a. d.d. 28 april 1992. 
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VOORSCHRIFTEN BESTEMMINGSPLAN 
HANNIE SCHAFTPARK oost 
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VOORSCHRIFTEN BESTEMMINGSPLAN 
"HANNIE SCHAFTPARK oost" 

Artikel 1: Bestemmiiig en botiwwerken 

1. De gronden die op de van dit bestemmingsplan deel uit 
makende kaart (met nr. S.92.2.005) zijn aangeduid als 
"Bos" zijn bestemd voor de aanleg van een bos met een 
parkachtige inrichting. Dit bos heeft zowel een 
recreatieve als een cultuur-historische en sociaal- 
culturele functie. 

2. Buiten het gebied dat op de kaart is aangewezen voor een 
sociaal-culturele voorzieningen, zijn ten behoeve van de 
cultuur-historische functie van het bos - als 
herinnering aan het verzet in de tweede wereldoorlog - 
bouwwerken toegestaan tot een gezamenlijk maximaal 
oppervlak van 400 m2 en met een maximale bouwhoogte van 
4,00 meter. 

3. Binnen het op de kaart voor sociaal-culturele 
voorzieningen aangewezen gebied, zijn ten behoeve van 
die voorzieningen - in het bijzonder voor de jeugd - 
tijdelijke en permanente bouwwerken toegestaan tot een 
gezamenlijk maximaal oppervlak van 600 m2 en met een 
maximale bouwhoogte van 4,00 meter. 

4. Naast de in het tweede en derde lid genoemde bouwwerken, 
zijn ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen 
bouwwerken toegestaan met een gezamenlijk maximaal 
oppervlak van 50 m2 en een msiximale bouwhoogte van 4,00 
meter. 

Artikel 2: Gebruik 

1. Het is verboden bouwwerken en onbebouwde terreinen 
anders dan overeenkomstig hun bestemming te gebruiken. 

2. Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het 
verbod in het eerste lid indien strikte toepassing ervan 
leidt tot een beperking van het meest doelmatige gebruik 
die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 

3. Overtreding van het verbod in het eerste lid is een 
strafbaar feit in de zin van artikel 59 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening. 

Artikel 3: Aanhalingstitel 

Dit plan kan worden aangehaald als Bestemmingsplan 
"Hannie Schaftpark oost". 

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Almere in zijn 
vergadering van^^. 1992 

de secretaris. 
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