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Fractie: SP 

Naam: Juup Nijholt 

Onderwerp: Bestemmingsplan Creil, Oost fase 2 

Beantwoording:  X Ja, kan verspreid via nieuwsbrief / website 

O Nee, alleen antwoord aan mij zelf 

 

Inleiding/aanleiding: 

 

Naar aanleiding van het bestemmingsplan Creil, Oost fase 2-1e partiële herziening heb ik 

de volgende vragen. 

 

Vragen: 

1. Kunt u duidelijk aangeven in een kaartje hoe de kavels zullen worden gepositioneerd? 

 

2. Kunt u in een kaartje aangeven hoe de 5 vrijstaande woningen naar verwachting 

zullen worden gepositioneerd? 

 

3. De grote kavel van 2400 m2 waar oorspronkelijk gestapelde bouw was gepland ligt 

helemaal aan de noordwestzijde van het plan gebied. Hoe is het überhaupt mogelijk 

om aan de westzijde nog een extra woning te bouwen zoals in het bestemmingsplan 

staat op pag. 6? 

 

Antwoord: In antwoord op uw vragen 1-3 wil ik graag verwijzen naar het 

bijgevoegde verkavelingsplan. Op de kaart is duidelijk aangegeven op welke 

wijze de 5 kavels gepositioneerd zijn. 

 

 

4. Ligt het niet meer in de verwachting dat de bijzondere woonbebouwing 

(meergezinswoningen, seniorenhuisvesting, etc.) waarvoor de grote kavel volgens het 

geldende bestemmingsplan is bestemd in de toekomst wenselijk zal zijn? 

 

Antwoord: : Eventuele bijzondere woonbebouwing 

(meegezinswoningen/appartementen, seniorenwoningen) worden voorzien in 

de bestaande kern van Creil. 

 

 

5. Is er een onderzoek uitgevoerd naar/een inschatting gemaakt van de effecten van op 

de verkeersstromen als gevolg van het niet aanleggen van de verbindingsweg tussen 

de Albert Cuyp en de Philip de Koninck, met name op de Jan van Goyen? Zo ja, wat 

zijn de resultaten? 

 

Antwoord: Er zijn geen onderzoeken gedaan naar de effecten op de 

verkeersstromen van het niet aanleggen van de verbinding tussen de straten 

Albert Cuyp en Philip de Konick. Dit omdat dit uitbreidingsplan via voornamelijk 

via de Albert Cuyp en Jacob  van Ruysdael ontsluit, er woningen verdwijnen 

door deze bestemmingsaanpassing en er maar 7-8 verkeersbewegingen er dag 

zouden zijn door de weg die niet aangelegd wordt. De straat Jan van Asselijn is 

bedoeld als ontsluiting voor veiligheidsdiensten. 

 

 



6. Waarom staat in het bestemmingsplan op pag. 6 dat de Jan van Goyen in 

noordoostwaartse richting loopt terwijl deze tot op heden in een zuidoostwaartse 

richting loopt? 

 

 

Antwoord: het klopt dat de Jan van Goyen niet in noordoostelijk richting loopt, 

maar in zuidoostelijke of noordwestelijke afhankelijk van het startpunt 

(respectievelijk onder naar boven of van boven naar onder). Dit wordt 

aangepast waarvoor dank. 

 

 

 

 


