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Aanwezig: 70 belangstellende dorpsgenoten, Plaatselijk Belang Bakkeveen, Sake Lageveen 

(Woonbedrijf –Oost) en Piter Bakker (architectenbureau). 
 

Vergaderdatum en lokatie   

Ma. 25 september 2006 vanaf 8.00 MFC Bakkeveen 
 

Het hoe en waarom van het project (Sake Lageveen) 

 

Vanuit het woonplan 2002 heeft de gemeente aangegeven dat er een plan moest komen voor een 

integrale aanpak voor het centrumgebied.  

Er is behoefte aan sociale woningbouw icm woningen voor de particuliere sector. 

 

De reden dat de hoek Mjûmsterwei/Tjerkewâl hiervoor geselecteerd is, is omdat dit een aansprekende 

en beeldbepalende locatie in het dorp is. 

 

Er zijn al 3 panden op de Tjerkewâl aangekocht door woonbedrijf-oost. 

 

Het doel is dat er 21 wooneenheden komen. Deze 21 wooneenheden worden gebouwd in de formatie 

7 bij 3 hoog. Hiervan komen er 4 bij 3 hoog langs de Tjerkewâl en 3 bij 3 hoog langs de 

Mjûmsterwei. 

 

Van deze 21 wooneenheden zijn er 12 bedoeld voor het sociale woonbeleid en 9 voor commerciele 

doelen (huur of verkoop). 

De huren van de woningen voor de sociale sector liggen onder de aftoppingsgrens (ca. €465). Deze 

woningen zijn bedoeld voor senioren en zorgverlening. (lift aanwezig, geen dorpels etc.). Inclusief 

berging. Het vloeropppervlak van de woning is ca. 90m². Vloeroppervlak berging is ca. 6m². 

 

De koopprijs voor de commerciele woningen ligt tussen de 175.000 en 210.000 euro. Inclusief 

berging. Vloeroppervlak woning is ca. 110m². Vloeroppervlak berging is ca. 6m². 

 

Status van het project (Sake Lageveen) 

- In de ontwikkelfase (al vergevorderd) 

- Interne besluitvorming 2006 

- Goedkeuring door Welstand in 2006/2007 

- Bestemmingsplan wijziging (vergunningen)(2007) 

- Verkrijgen van contigenten (provincie) 

- Starten met de bouw in 2007 

- Duur van de bouw is ca. 1 jaar. Dus oplevering in de loop van 2008. 

 

Uitleg bouw voorstellen (Piter Bakker) 

Piter begint met de woorden dat van de onvermijdelijke op- en aanmerkingen, een aantal 

meegenomen zullen worden en een deel zal niets mee gedaan worden. Deze opmerking vindt een 

aantal mensen wat te voorbarig en wordt niet in dank afgenomen. 

 

Piter toont een aantal layout plaatjes van het project. Jammer is dat de hoogte verhouding van het 

nieuwe complex en de omliggende woningen niet in beeld is gebracht. Toezegging is dat dit bij de 

volgende presentatie zal worden meegenomen. 
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Op- en aanmerkingen vanuit de zaal. 

 

Vraag/opmerking:  Worden alle bomen in het doelgebied gekapt? 

Antwoord:   Ja 

   

Vraag/opmerking:  De 3 lagen worden wel als erg hoog en massaal ervaren op die hoek. Kunnen 

we niet terug naar 2 lagen?   

Antwoord:  Ja. Dat zou kunnen. Alleen kan dan niet voldaan worden aan de gestelde huur- 

en verkoopprijzen.  

 

 Vraag/opmerking:  Wordt het parkeerterrein een openbaar parkeerterrein? 

 Antwoord:  Dit is niet de bedoeling. Er worden geen preventieve maatregelen genomen. 

Als na oplevering blijkt dat dit een probleem is, zorgt Woonberijf-Oost voor 

een oplossing in de vorm van bijvoorbeeld een slagboom. 

 

Vraag/opmerking:  Het huidige parkeerterrein op de hoek Mjûmsterwei/Tjerkewâl verdwijnt. 

Komt hiervoor een nieuwe algemene parkeervoorziening in de plaats.  

Antwoord:  Niet bekend. Dit is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit zal 

plaatselijk belang met de gemeente moeten bespreken. 

 

Vraag/opmerking:  De Mjûmsterwei wordt verlegd om de afstand woningcomplex tot de weg te 

vergroten. Dit zorgt voor een ruimtelijker effect. De weg wordt hiervoor ca. 3 

meter omgelegd tov de huidige situatie. 

 

Vraag/opmerking:  Het complex aan de Tjerkewâl staat ca. 2 meter verschoven tov de rooilijn van 

de bestaande woningen aan de Tjerkewâl. Waarom is dat en is dat niet gelijk te 

trekken. 

Antwoord:  Het gelijktrekken is natuurlijk mogelijk. Maar de keus is gemaakt om een 2 

meter brede strook gras in te voegen. Dit geeft een vriendelijker en minder 

massale aanblik. 

 

Vraag/opmerking:  Er is al een eerste overleg met de Welstand commissie geweest. Wat voor 

opmerkingen zijn daar uitgekomen? En wat is daarmee gedaan? 

Antwoord:  Opmerkingen waren: 

   - Massaliteit gebouw 

   - Te weinig samenhang kap en woningen 

Er is een oplossing gekozen door de afzonderlijke woningen in vertikale zin 

herkenbaar te maken. Dit is gedaan door een deel van de voorgevel terug te 

laten vallen. 

 

Vraag/opmerking:  - Door de verlegging van de Mjûmsterwei wordt het plantsoen verkleind 

- Door het hoge gebouw veel zonbeperking 

- Door het massale gebouw dalen de aangrenzende woningen in waarde. 

Hoe wordt dit gecompenseerd?  

Antwoord:  Hier zijn regelingen en procedures voor. De eigenaar zal dit zelf moeten 

initiëren. 
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Vraag/opmerking:  Oplevering begin 2008 is dat een reeel tijdsbestek? Het project moet door de 

inspraakregeling (lid 1). En dat gaat meestal niet heel erg snel. 

Antwoord:   Onze verwachting is toch medio 2007 met de bouw te kunnen starten.  

   

Vraag/opmerking:  Bij nieuwbouwwoningen zijn tegenwoordig de vensterbanken zo hoog dat men 

niet meer zittend naar buiten kan kijken. Dit is heel erg jammer en vervelend 

als je gedwongen wordt veel zittend de tijd door te brengen. Kan er voor 

gezorgd worden dat de vensterbanken zodanig hoog zijn dat men zittend naar 

buiten kan kijken?  

Antwoord:  Dit wordt als aandachtspunt meegenomen.  

 

Vraag/opmerking:  Komt er voor het afval een centrale container? (Ondergronds) 

Antwoord:  Als dit vaker wordt toegepast in Opsterland dan kan dat hier ook. 

 

Vraag/opmerking:  Hoe komt het met de hemelwaterafvoer. 

Antwoord:   Nog niets van bekend  

 

Vraag/opmerking:  Stand gebouw tov de omgeving. 

Antwoord:  Plaatjes vergeten mee te nemen. Volgende keer wordt dit in de presentatie 

getoond. 

 

Vraag/opmerking:  Krijgen we terugkoppeling t.a.v. hoe er met onze opmerkingen om gegaan 

wordt? 

Antwoord:  Er wordt afgesproken om een 2
de

 sessie te beleggen voor dat het project 

definitief goedgekeurd is. Deze sessie zal dan in combinatie met de gemeente 

gehouden worden zodat op-/aanmerkingen nog meegenomen kunnen worden. 

 

Vraag/opmerking:  Op de algemene vraag hoe men tegen de situatie aankijkt, meldt de overgrote 

meerderheid van de aanwezigen dat men het gebouw te hoog vindt. De 

presentatie is daar zeker debet aan daar men geen goede relatie met de 

omgeving kan weergeven. 

 

Vraag/opmerking:  Door de galerij te verbreden zal er wat meer inval van zonlicht zijn. Kan 

hiermee rekening worden gehouden. 

Antwoord:   Sake zegt dit mee te zullen nemen in de plannen. 

 

Vraag/opmerking:  Is er een mogelijkheid om de galerij te overdekken.  

Antwoord:   Er zal naar worden gekeken maar waarschijnlijk is dit niet haalbaar. 

 

Vraag/opmerking:  Is het mogelijk om het gebouw lager te maken en een ander aanzicht te geven.  

Antwoord:  Het probleem is de huur en verkoopprijzen. Het is mogelijk om van 14 

woningen ipv 21 uit te gaan. Maar dan worden het al gauw penthouse achtige 

woningen en de vraag is dan of dit in het belang van de Bakkeveen is.  
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Vraag/opmerking:  Wat doen we met de vragen die de komende tijd nog kunnen opborrelen. 

Moeten we hierover contact opnemen met de gemeente? 

Antwoord:  Afspraak is dat het Plaatselijk Belang de vragen verzamelt en dit met de 

gemeente en/of met het Woonbedrijf-oost overlegd. Roel Hoekstra heeft de 

wensen en opmerkingen van deze avond genotuleerd. Zijn er meer 

opmerkingen dan kunnen die bij Roel ingeleverd worden. Het PB kan deze 

puntenlijst dan vervolgens met de gemeente doornemen. 

 

Vraag/opmerking:  Wanneer volgende vergadering? 

Antwoord:   Toezegging is dat Woonbedrijf-oost deze vergadering begin 2007 plant.  

 

Vraag/opmerking:  Is er ook de mogelijkheid om de bakker en de slager in het pand onder te 

brengen? Dit geeft meteen het voordeel dat er meer parkeerruimte beschikbaar 

is voor mensen die de bakker en de slager bezoeken. Deze parkeergelegenheid 

is nu wel heel erg minimaal. 

 

 

 

Tineke Jagersma bedankt de presentatoren en sluit de vergadering rond 22.00 uur. 

 


