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Reactie- en antwoordnota zienswijzen woonzorggebouw Sixmastraat hoek Hoekemastraat in 
Leeuwarden 
 
De aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een woonzorggebouw op een perceel aan de 
Sixmastraat hoek Hoekemastraat in Leeuwarden heeft in de periode vanaf 9 februari 2017 
gedurende zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn twee zienswijzen ontvangen. 
 
Hieronder wordt de inhoud van de zienswijzen samengevat en volgt per punt de reactie hierop van 
het college.  
 
Zienswijze 1 
De heer F. de Haan, ouder van een van de bewoners van de toekomstige nieuwbouw, heeft de 
volgende bezwaren tegen de nieuwbouw: 
1. De locatie aan de Sixmastraat is niet geschikt voor de huisvesting van gehandicapten. Aangezien 
aan de Sixmastraat in de avonduren en in de weekenden geen mensen verblijven is deze plek 
ongeschikt in verband met integratie van de bewoners onder de bevolking. 
2. De inrichting van de woningen voldoen niet aan de wensen/vereisten. Reclamant heeft een zeer 
uitgebreide lijst met gebreken van en/of onduidelijkheden over de nieuwbouw bijgevoegd.  
3. De bodem is niet gesaneerd. 
4. De infrastructuur rond het gebouw is niet geschikt voor rolstoelgebruikers. 
5. De nieuwbouw is op grond van het bestemmingsplan (rooilijn en bouwhoogte) niet toegestaan.  
 
Reactie: 
Ad. 1. Geschiktheid locatie 
Noorderbrug vindt de locatie aan de Sixmstraat passend. De locatie grenst aan de recreatieve en 
groene Potmarge en ligt op korte afstand tot de winkels van de Schrans en de binnenstad. Binnen 
200 meter bevinden zich twee bushaltes met een goede verbinding naar het centrum en het NS- en 
busstation. Voorts krijgt de (eigen) buitenruimte een groene en aantrekkelijke inrichting ten 
behoeve van de bewoners. Ook is het de bedoeling dat de bewoners gebruik kunnen maken van de 
gemeentelijke groenstrook langs de Oostergoweg. Hierover moeten nog nadere afspraken worden 
gemaakt. Voorwaarde hierbij is dat het terrein een groene inrichting krijgt, zonder bouwwerken en 
schuttingen. Een eerste inrichtingsschets treft u als bijlage aan.  
 
Ad 2. Woningen voldoen niet aan de wensen 
De aanvraag heeft betrekking op ‘afwijking bestemmingsplan’ en niet op het aspect ‘bouwen’. Pas 
bij de aanvraag ‘bouwen’ zal het ontwerp worden getoetst aan de technische vereisten van het 
Bouwbesluit. 
 
Ad 3. Bodemkwaliteit 
In verband met de nieuwbouw is een bodemsanering vereist. Het plan van aanpak hiervoor is door 
de gemeente goedgekeurd. De gemeente zal toezien op het adequaat uitvoeren van de 
saneringswerkzaamheden. Pas als de werkzaamheden naar tevredenheid zijn uitgevoerd kan de 
nieuwbouw worden gerealiseerd. 
 
Ad 4. Geschiktheid openbaar gebied. 
Noorderbrug zal samen met de toekomstige bewoners en de gemeente bekijken of en in welke mate 
het openbaar gebied eventueel aangepast moet worden aan rolstoelgebruikers. Deze aanpassingen 
maken geen onderdeel uit van de aanvraag omgevingsvergunning. Een memo van De Noorderbrug 
hierover is bijgevoegd.  
 
Ad 5. 
De nieuwbouw is inderdaad in strijd met het bestemmingsplan. De gemeente kan medewerking 
verlenen door af te wijken van het bestemmingsplan. 
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Zienswijze 2 
De heer G.J. Jutte, een broer van een toekomstige bewoner van de nieuwbouw, heeft de volgende 
bezwaren: 
1. De locatie aan de Sixmastraat is niet geschikt voor de huisvesting van gehandicapten. Aangezien 
aan de Sixmastraat in de avonduren en in de weekenden geen mensen verblijven is deze plek 
ongeschikt in verband met integratie van de bewoners onder de bevolking. 
2. De inrichting van de woningen voldoet niet aan de wensen/vereisten.  
 
 
Reactie: 
Deze zienswijzen zijn identiek aan de zienswijze 1. Voor de beantwoording verwijzen wij naar 
vorenstaande beantwoording. 
 
 


