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Toelichting 

Het ontwerp bestemmingsplan Van Galenbuurt Zuid-Oost 2013 heeft voor zes weken ter inzage gelegen op het gemeentehuis en heeft tevens op de 

gemeentelijke en landelijke website gestaan. Tijdens deze periode hebben wij twee zienswijzen ontvangen. In deze nota van beantwoording wordt antwoord 

gegeven op deze zienswijzen. Tevens wordt aangegeven of er naar aanleiding van de zienswijzen veranderingen worden doorgevoerd in het 

bestemmingsplan.  
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Beantwoording zienswijzen 
 

1. Stichting Woontij 

 Inspraakreactie Beantwoording Conclusie 

a. Stichting Woontij is verheugd dat een 
aantal voorgestelde wijzigingen op het 
voorontwerp zijn overgenomen. Een 
aantal wijzigingen is echter niet 
opgenomen. 
 
In het bestemmingsplan Van Galenbuurt 
1978 heeft de locatie van de RK-
basisschool De Windwijzer een 
maximaal bebouwingspercentage van 
75% en een maximale bouw- en 
goothoogte van 25 meter. Dit 
ontwerpplan gaat uit van een beperking 
naar een maximale goothoogte van 10 
meter en een maximale bouwhoogte van 
15 meter. Verwezen wordt naar de 
stedenbouwkundige randvoorwaarden, 
maar deze hebben planologisch-juridisch 
gezien geen status. 
 
Verzoek om de vigerende planologische 
rechten in stand te laten en over te 
nemen in het nieuwe bestemmingsplan.   

In het bestemmingsplan Van Galenbuurt 1978 is voor het betreffende terrein aan de 
zijde van de Javastraat (inclusief de locatie van de Windwijzer) en de Polderweg 
een bouwhoogte van 25 meter opgenomen. Voor de zijde van de Van Galenstraat 
en de Herzogstraat is een bouwhoogte van 10 meter opgenomen. Daarnaast geldt 
voor het Tjempaka terrein als geheel een bebouwingspercentage van 75%. 
 
Op de locatie van de Windwijzer is deze bouwmogelijkheid uit het huidige 
bestemmingsplan nooit gerealiseerd. Het voormalige schoolgebouw is niet hoger 
dan 15 meter. 
 
Inmiddels is het Tjempaka terrein de afgelopen jaren herontwikkeld, waarbij de 
bestaande gebouwen grotendeels behouden zijn gebleven en omgevormd tot 
woningen/appartementen. De herontwikkeling maakt onderdeel uit van de 
vernieuwing van het stadshart en is opgenomen in het door de raad in september 
2008 vastgestelde ‘Uitwerkingsplan Stadshart Den Helder’ (hierna UP).  
 
In het UP wordt bij de transformatie van het Tjempaka terrein uitgegaan van een 
herontwikkeling van het gebouw de Windwijzer. Uitgangspunt is dus behoud van 
het gebouw. Daarnaast geldt voor het Tjempaka project als geheel dat voor wat 
betreft de bouwhoogte en vormgeving moet worden aangesloten op de omliggende 
omgeving.  
 
Na vaststelling van het bestemmingsplan in 1978 zijn dus nieuwe inzichten 
gekomen over de maximale bouwhoogte die op deze locatie gewenst is. Een 
bouwhoogte van 25 meter sluit anno 2013 niet meer goed aan op de omliggende 
omgeving. 
 
Als vanwege een dermate slechte bouwkundige staat van de Windwijzer het 
onmogelijk blijkt om het pand te behouden, dan zou nieuwbouw tot 25 meter hoog 
op deze locatie geen recht doen aan de uitgangspunten van het UP.  
 
De stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de Windwijzer die begin dit jaar zijn 
vastgesteld door het college zijn gebaseerd op de uitgangspunten uit het UP en 
gaan dus uit van de bestaande bouwhoogte en bouwmassa van de Windwijzer (15 
meter). Deze bouwhoogte en bouwmassa is nu in het bestemmingsplan 
opgenomen en worden daarmee juridisch vastgelegd. 

De zienswijze leidt niet 
tot aanpassing van het 
ontwerp 
bestemmingsplan.  
 
Het terugbrengen van de 
bouwhoogte in het 
bestemmingsplan is in 
lijn met de 
uitgangspunten uit het 
Uitwerkingsplan 
Stadshart en gebaseerd 
op nieuwe inzichten over 
de aansluiting van deze 
locatie op de omliggende 
omgeving. 



 4 

b. Onlangs is een aanvraag ingediend voor 
de revitalisering van het Jozef-Catharina-
Lidwina complex. Het nieuwe 
trappenhuis valt voor een deel buiten het 
bestemmingsvlak. Woontij ziet dit graag 
aangepast. 

Om ervoor te zorgen dat het hele trappenhuis binnen het bouwvlak valt, is het vlak 
iets vergroot. Op onderstaande tekening is de ingediende bouwaanvraag 
ingetekend in het bestemmingsplan en is te zien dat het trappenhuis nu geheel 
binnen het vlak valt.  

 

De zienswijze leidt tot 
aanpassing van het 
bestemmingsplan.  
 
Het bouwvlak ter plaatse 
van het geplande 
trappenhuis bij het 
complex Jozef-
Catharina-Lidwina wordt 
vergroot, zodat het 
gehele trappenhuis 
binnen het bouwvlak valt.  
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2. Jongewaard Meijer Makelaars, namens H.E. Kuiper 

 Inspraakreactie Beantwoording Conclusie 

a. De eigenaar van de Polderweg 108 heeft bezwaar 
tegen het voornemen om op het betreffende pand alleen 
een woonbestemming te vestigen. De eigenaar heeft nog 
steeds zijn kapperszaak gevestigd op de begane 
grond en in het bestaande bestemmingsplan zijn winkels, 
horecabedrijven en kantoren toegestaan. De eigenaar wil 
dat minimaal de winkel en de kantoren  bestemming 
gehandhaafd blijft. 
 

De betreffende locatie heeft in het huidige bestemmingsplan 
‘Van Galenbuurt 1978’ de bestemming eensgezinshuizen, 
waarbij op de begane grond inderdaad winkels, 
horecabedrijven en kantoren zijn toegestaan. De 
kapperszaak valt niet binnen deze categorieën, maar is wel 
al geruime tijd gevestigd op deze locatie. Of de kapperszaak 
destijds met een vrijstelling vergund is, wordt niet duidelijk 
uit de archiefstukken. De kapperszaak heeft in ieder geval 
nooit tot overlast of klachten geleid.  
 
Het nieuwe bestemmingsplan legt de bestaande situatie 
vast en houdt zoveel mogelijk rekening met de 
gebruiksmogelijkheden die op basis van het 
bestemmingsplan Van Galenbuurt 1978 zijn toegestaan. 
 
Om de bestaande situatie van de kapperszaak op deze 
locatie vast te leggen in het bestemmingsplan, wordt 
voorgesteld om aan de woonbestemming een aanduiding 
‘dienstverlening’  toe te voegen. 
 
Rekening houdend met de gebruiksmogelijkheden uit het 
huidige bestemmingsplan en de wensen van de eigenaar, 
wordt tevens voorgesteld om op deze locatie detailhandel 
en kantoren toe te staan.   
 

De zienswijze leidt tot 
aanpassing van het ontwerp 
bestemmingsplan.  
 
Op de locatie Polderweg 108 
wordt aan de woonbestemming 
een aanduiding 
‘dienstverlening’ toegevoegd. 
Ter plaatse van deze 
aanduiding is het gebruik van 
de begane grond voor zowel 
dienstverlening als voor  
detailhandel en kantoren 
toegestaan.  
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