
Ankeveen 	Projectontwik- 
kelaar Johan Zijtveld (JeeGee 
Vastgoed) is woest dat het col-
lege schijnbaar op de valreep 
bouwplan Cannenburgerpark 
niet ziet zitten. „Fatsoenlijk en 
sjiek kun je dit niet noemen." 
„Ik ben ongelooflijk teleurge-
steld", aldus de Loosdrechter. 
Hij vertelt nog tot deze zomer 
uitgebreid en constructief con-
tact te hebben gehad met amb-
tenaren in het gemeentehuis 
over het project. „Toen waren 
de zienswijzen al bekend en 
hadden we kunnen zeggen, hoe 
gaan we dit oplossen." Hij zegt 
dan ook niet te snappen waar-
om de bezwaren nu ineens op-
duiken. „Ook omdat er veel ap-
plaus was voor de manier waar-
op we de participatie regelden. 
Dat leverde ook veel aanpassin-
gen op om omwonenden tege-
moet te komen, al kun je na-
tuurlijk nooit iedereen blij ma-
ken. Dat blijkt nu." 
Probleem voor JeeGee Vast-

goed is dat alsnog aanpassen 
van het plan, onder de nieuwe, 
strengere provinciale verorde-
ning die half november ingaat 
niet meer kan. Zijtveld hoopt 
echter dat het zover niet zal ko-
men. „Ik ben een optimistisch 
mens en hoop op common sen-
se binnen de gemeenteraad." 
De raadscommissie bespreekt 
het 8 november, de raad op 15 
november. 

Boos is Zijtveld zeker ook van-
wege de vele woningzoeken-
den in Ankeveen en Kortenhoef, 
zo legt hij uit. „Er zijn tweehon-
derd geïnteresseerden voor dit 
project. En het gekke is, de dor-
pen leefbaar houden behoort 
ook nog eens tot de speerpun-
ten van dit nieuwe coalitieak-
koord. Dus met een sociale bril 
op wil je de mensen niet vertel- 

'Fatsoenlijk en 
sjiek kun je dit 
niet noemen' 

len dat je dit plan afschiet." 
De projectontwikkelaar wijst 

er bovendien ook op dat de ge-
meenteraad in februari dit jaar 
nog unaniem akkoord ging met 
een verklaring van geen beden-
kingen voor het bouwplan. 
„Ook daarom vind ik het onver-
teerbaar en onbegrijpelijk." Dat 
het college zegt vast te houden 
aan een ruimere parkeernorm 
dan 1,2 snapt hij dan ook niet. 
„Het is ook gewoon te ruim 
voor een sociale woning. En 
vanuit het algemeen belang 
lijkt me die 1,2 heel goed verde-
digbaar." Zijtveld zegt dan ook 
te hopen op een ander geluid 
vanuit een meerderheid van de 
raad. 

Onverwacht veto voor 
34 woningen Ankeveen 
Hans van Keken 

Ankeveen 	Het Wijdemeerse 
college van burgemeester en wet-
houders wil geen 34 woningen in 
het nieuwe Ankeveense wijkje 
Cannenburgerpark. De parkeer-
normen zouden het uitgewerkte 
plan van jeeGee Vastgoed voor 
het terrein van onder meer gara-
ge Van Rijn (vh.Neef) in de weg 
zitten. 

Al twee jaar is de Loosdrechtse pro-
jectontwikkelaar bezig met het wo-
ningbouwplan voor enkele duizen-
den vierkante meters bedrijventer-
rein, in de oksel van de Cannenbur-
gerweg achteraan de Herenweg 
langs de grens met 's-Graveland. Hij 
peilde in Ankeveen de behoefte, had 
gesprekken met omwonenden en 
belanghebbenden en heeft, na de di-
verse benodigde onderzoeken, de 
inmiddels al ver uitgewerkte plan-
nen klaar. 
Alle reden om het college om de 

benodigde verklaring van geen be-
denkingen te vragen. Volgens Zijt-
veld is er zeker in Ankeveen veel be-
langstelling voor het project, ook 
omdat het lang geleden is dat er in 
het dorp enkele tientallen wonin-
gen bij konden komen. 

Het plan gaat uit van in totaal 34 
wooneenheden: één gebouw met 
zestien sociale koopwoningen van 
49 vierkante meter (minimaal een 
derde moet sociaal) (prijs max. 
220.000 euro), één gebouw voor vijf  

vrije sector appartementen (koop), 
elf rijtjeswoningen en één twee-on-
der-een-kap woning. Bij de toewij-
zing van de sociale koopwoningen 
zouden Ankeveners voorrang krij-
gen, met een zelfbewoningsplicht, 
zoals de gemeenteraad eerder eiste. 
Zijtveld was van plan de huidige ge-. 
bouwen te slopen —op het monu-
mentale woongebouw op de hoek 
na- en alles te saneren. 

99 
Parkeernormen 
zouden het 

uitgewerkte plan 
in de weg zitten 

Maar het gaat dus niet door. Be-
langrijkste argument voor het colle-
ge is dat er te weinig parkeerruimte 
overblijft voor de buurt. Omwonen-
den behoren tot de negentien die 
een bezwaarschrift (zienswijze) in-
dienden. Zij voeren aan dat de ge-
meente zich niet houdt aan de par-
keernormen. Er zouden volgens de 
berekeningen immers tachtig par-
keerplaatsen moeten zijn, terwijl 
het plan maar tot 63 komt. Reden 
voor het college om de gemeente- 

raad voor te stellen het plan af te wij-
zen en de 'verklaring van geen be-
denkingen' te weigeren. Volgende 
maand buigen raadscommissie en 
gemeenteraad zich erover. 
Dat het plan te weinig parkeer-

ruimte zou hebben, komt volgens 
het college omdat het om landelijk 
gebied gaat, waar conform de nor-
men meer parkeerruimte nodig zou 
zijn voor sociale koopwoningen dan 
in stedelijk gebied. Ook speelt mee 
dat omwonenden menen dat er in 
de buurt te weinig parkeerruimte is, 
net als in de omgeving, waardoor 
van compensatie van plek geen spra-
ke kan zijn. Een lagere parkeernorm 
voor het nieuwe wijkje zit er dus 
niet in. Ook al besloot het college vo-
rig jaar juni om uiterlijk juni dit jaar 
de parkeernormen minder streng te 
hebben, daarvan afwijken wil het 
bestuur niet. 

Andere argumenten die het colle-
ge opvoert zijn dat er een bedrijfsbe-
stemming zo verdwijnt, dat eventu-
ele parkeerruimte voor het hoofdge-
bouw op de hoek — mocht dat alsnog 
gebruikt worden -ontbreekt en dat 
de sociale koopwoningen niet vol-
doen aan de door de raad opgestelde 
criteria, zoals dat ze minimaal 55 
vierkante meter groot dienen te 
zijn. 

Aanpassen van het plan is niet 
meer mogelijk omdat de oude Pro-
vinciale Ruimtelijke Verordening 
(PRV) na 16 november niet meer van 
toepassing is. Voor Zijtveld zou dat 
een bittere pil zijn. 

Projectontwikkelaar 
hoopt op 'common sense' 


