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Onderwerp  Reactie op Beeldkwaliteitsplan Stadshart Noord, Hoogezand 
 
 
 
Geachte leden van de Raad, 
 
In dit schrijven doet Bewonersvereniging Westerpark haar zienswijze toekomen op het voorliggende 
Beeldkwaliteitsplan Stadshart Noord van Hoogezand. 
 
Bewonersvereniging Westerpark 
De vereniging is opgericht in 2006, heeft 75 leden (groeiend) en richt zich in hoofdzaak op de 
thema’s “Schoon”, “Heel” en “Veilig. In nauwe samenwerking met de gemeente (tot voor kort de 
gemeente Hoogezand) hebben wij ons in de afgelopen jaren gericht op onder andere: 
verkeersveiligheid rondom de Van Heemskerckschool, de herplant van bomen in het park na de 
kastanjeziekte, buurtpreventie, het opstellen van een nieuw onderhouds-en groenplan. De vereniging 
organiseert twee keer per jaar een ledenbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomsten worden de leden 
actief geïnformeerd over de ontwikkelingen die er in en rondom de wijk spelen. Vaak is de gemeente 
present om presentaties te verzorgen. In de meest recente bijeenkomst van begin dit jaar zijn door de 
gemeente toelichtingen gegeven op het afvalbeleid, het groenplan, de herbouw van de Van 
Heemskerckschool en de stand van zaken inzake de herontwikkeling van de Kerkstraat en omgeving.  
 
Beeldkwaliteitsplan Stadshart Noord, Hoogezand 
Op dit moment ligt het beeldkwaliteitsplan voor en zal 4 juli aanstaande besluitvormend aan uw raad 
worden voorgelegd. Onderdeel van dit plan betreft de Kerkstraat en omgeving. De 
Bewonersvereniging Westerpark is positief gestemd ten aanzien van de gepresenteerde 
ontwikkelingen in het projectgebied. Wij zijn blij dat er na jaren van achteruitgang nu gewerkt gaat 
worden aan de kwaliteitsverbetering die zó hard nodig is. De Kerkstraat is immers de entree van 
Hoogezand en zou daarmee ook het visitekaartje moeten zijn (naast de Hoofdstraat en Meint 
Veningastraat die eveneens een kwaliteitsimpuls zouden mogen krijgen). 
 
Ondanks het feit dat wij als vereniging constructief met de gemeente in gesprek zijn en daarmee wel 
geïnformeerd zijn over voorliggende plan (lees: niet actief betrokken, hetgeen de wens wel is), 
maken wij bij deze graag gebruik van de mogelijkheid een drietal opmerkingen/kanttekeningen te 
plaatsen. 
 
• Vervangende nieuwbouw Van Heemskerckschool 

Rondom de Van Heemskerckschool speelt al decennia het thema verkeersdrukte en 
verkeersveiligheid als gevolg van het halen en brengen van de kinderen, alsmede het parkeren.  
De Van Heemskerckschool heeft ruim 220 leerlingen, waarvan een groot deel met de auto wordt 
gehaald en gebracht. Dit levert vier keer per dag een extra zware verkeersbelasting op in de 
wijk.  
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Met betrekking tot dit onderwerp heeft de vereniging in de afgelopen jaren met regelmaat 
gesproken met de gemeente, de school en de politie. Tot op heden heeft dat niet geleid tot een 
oplossing. Dit tot onze grote spijt. Met de vervangende nieuwbouw van de school in combinatie 
met de herontwikkeling van de Kerkstraat, ontstaat er naar mening van de vereniging een kans 
om beide zaken slim met elkaar te combineren. De wens zou zijn dat de verkeersafwikkeling (in 
de vorm van “Kiss and Ride”) zou plaatsvinden aan de zijde van de Kerkstraat. Ontsluiting 
vanuit de achterzijde van de flat (zie foto). Voetgangers en fietsers zouden zoveel als mogelijk 
kunnen worden ontsloten aan de kant van het Westerpark. Dit idee is 19 juni jongstleden tijdens 
een overleg met de projectleider Kerkstraat en stedenbouwkundige ingebracht. 
 
 

 
 

 
 
• Verbinding Westerpark met Kerkstraat 

In het beeldkwaliteitsplan wordt op pagina 10 bij Vlek 7, een verbinding gemaakt tussen het 
Westerpark en de Kerkstraat. De vereniging is zoals eerder aangegeven geconfronteerd met deze 
ideeën door de gemeente en wil de huidige harde groene scheiding tussen het Westerpark en de 
Kerkstraat handhaven. Het contrast tussen beide “milieus” is volgens de vereniging té hard. Met 
de gemeente speelt momenteel juist de ontwikkeling en planvorming voor de versterking van de 
historische parkstructuur. Het openen van dit deel van het Westerpark naar de Kerkstraat 
contrasteert sterk hiermee. Westerpark is een oase van rust tussen de drukke hoofdaders van de 
Kerkstraat en de Hoofdstraat.  
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• Nieuwbouwplannen op de grens tussen Westerpark en Kerkstraat 

In het beeldkwaliteitsplan wordt eveneens voorgesteld om in Vlek 7 nieuwbouwwoningen te 
realiseren. Op de pagina’s 52 en 53 wordt hier een impressie van gegeven (zie afbeeldingen 
hieronder). Exact op de “erf”grens van het park staan twee woonvolumes/blokken getekend met 
openingen naar het Westerpark (nu groene afscheiding). Deze woningen bestaan uit 3 
woonlagen met een kap en komen daarmee op circa 10m1 goothoogte en circa tot 14m1 
nokhoogte. Naar mening van de vereniging is het ondenkbaar dat deze volumes daar ooit mogen 
verrijzen, enerzijds door de plek, direct op de “erf”grens van het park, anderzijds door de 
bouwhoogte van 10 meter. Voor ons is er op dit moment géén enkele relatie tussen de Kerkstraat 
en het Westerpark. Er wordt door middel van dit beeldkwaliteitsplan juist wel deze verwachting 
gewekt. De vereniging betreurt het dan ook ten zeerste dat zij aan de voorkant niet betrokken is, 
zodat deze beelden niet zó gepresenteerd zouden worden.  

 

 
 
Groenplan Westerpark 
Tot slot werken wij al geruime tijd samen met de gemeente om te komen tot een nieuw groenplan 
voor het Westerpark, waarbij wij met de wijkbewoners en de heer G. Kievitsbos de oorspronkelijke 
ontwerpkwaliteit willen koppelen aan groenonderhoud en de parkstructuur willen verstevigen. In de 
beeldvormende bijeenkomst met uw gemeenteraad is dit initiatief op 11 december 2018 jongstleden 
tussen bewoners en de gemeente gepresenteerd. 
 
 
Mocht u ten aanzien van bovenstaande nog vragen, dan wel opmerkingen, horen wij dat graag. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
namens de Bewonersvereniging Westerpark, 
 
 
 
 
Marco Attema 
 


