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VERSLAG BIJEENKOMST – Heuvellaan 50 

29 mei 2020 – MCO Hilversum 

Aanwezigen:  

• Maarten Sakkers (Local) 
• Arie van Loon (Trebbe) 

 
• Tiana van Grinsven en Hans Huiskes namens de Stichting Heuvelpark 
• Sophie Keulemans (adviseur Stichting Heuvelpark) 

Introductie 

Op 8 mei jl. heeft Stichting Heuvelpark haar zienswijze en visie gepresenteerd aan Local/Trebbe 
d.m.v. de presentatie “Het Heuvelpark”. Partijen hebben afgesproken dat Local/Trebbe het 
voorliggende plan verder zou gaan bestuderen en een doorrekening zou maken en de bevindingen 
aan de Stichting zouden presenteren in deze afspraak van 29 mei.  

Local/Trebbe hadden per email aangegeven dat zij niet konden instemmen met de inhoud van het 
gespreksverslag van de bijeenkomst op 8 mei dat de Stichting had opgesteld ten behoeve van haar 
achterban. Afgesproken is dat Local/Trebbe eventuele feitelijke onjuistheden uit het voorgaande 
gespreksverslag schriftelijk zal doorgeven. 

Status update Stichting Heuvelpark 

- Lopende gesprekken politieke partijen, om hen deelgenoot maken van gepresenteerde plan 
- Gesprek met Buurtvereniging Trompenberg Zuid, die zich achter de plannen heeft geschaard 
- Afspraak wethouders Heller en Voorink gepland op 24 juni a.s. 

Bewoners willen participeren op het proces dat leidt naar de uitgangspunten voor een 
stedenbouwkundigplan omdat zij van mening zijn dat de huidige uitgangpunten niet goed zijn. 
Omdat de gemeente het tweede eindadvies nog steeds niet heeft gedeeld met de bewoners, hebben 
zij zich gebaseerd op de uitgangspunten van het bestemmingsplan van het Noordwestelijke 
Villagebied en voorliggende visiedocumenten. De visie en zienswijze van de bewoners is uitgebreid 
vastgelegd in een nieuwe beter in de omgeving passend plan zoals gepresenteerd aan Local/Trebbe 
op 8 mei 2020.  

Verslag gesprek 

Bewoners waren in de verwachting dat Local/Trebbe vandaag de uitkomsten van de bestudering en 
doorrekening van het plan zouden presenteren. Local/Trebbe geeft aan dat dit ‘een verspreking is 
geweest’. Het enige dat wordt gezegd door Local/Trebbe is dat het door de stichting Heuvelpark 
gepresenteerde plan ‘in het rood zit’. Als de bewoners doorvragen, geeft Local/Trebbe aan:   

- Te weinig volume niet gebaseerd op woon-werk verhouding van 50-50 
- Kwadrantenwoningen te groot voor middelduur tot EUR 350K (in de tekening volgens 

Local/Trebbe  200m2?) 
- Verkeerde soort woningen, waardoor de opbrengsten niet gehaald kunnen worden 
- Te kleine kavels voor de vrijstaande woningen 

Local/Trebbe ziet geen noodzaak om parkeren op een andere manier op te lossen. Er is immers net 
zoveel parkeerruimte nodig als er nu ook is op het huidige terrein. 
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Verder bevestigt Local/Trebbe dat zij vinden dat bewoners met de verkeerde personen/instanties 
(politieke partijen en het College) binnen de gemeente praten.  

Local/Trebbe hebben ook sterke voorkeur voor (volledige) woonfunctie op deze locatie (vanwege 
hogere grondopbrengst, lagere verkooprisico en minder weerstand omgeving) maar lopen aan tegen 
de volume-eis van de gemeente om tenminste 50% werken op het nemen in het programma. Een 
groter woonvolume (t.o.v. werkvolume) boven de 50% betekent overigens dat er een financiële 
vergoeding moet worden afgedragen aan voormalige eigenaar Syntrus Achmea vanwege de hogere 
grondopbrengst bij de functie ‘wonen’.  

Local/Trebbe wenst alleen haar huidige eindplan als basis te nemen en wil niet praten over 
(gemeenschappelijkheid van) de uitgangspunten voor een nieuw plan. Bewoners bevestigen 
meermaals dat zij weigeren om op deze wijze tot zogenaamde participatie te worden gedwongen. Er 
vindt dan ook geen discussie plaats over het eventueel slechts bijschaven van het plan van 
Local/Trebbe.  Schaven aan een plan waar de buurt niet achter zal staan en waartegen ze bezwaar zal 
gaan maken is volgens de bewoners niet zinvol. “Als je aan een slecht plan gaat schaven, houdt je een 
slecht plan”. Volgens de bewoners is de essentie dat in de participatie bij het bepalen van de 
uitgangspunten zij niet zijn meegenomen.  

Uitdrukkelijke bevestiging van Local/Trebbe dat zij niet wachten op onze ter discussiestelling van de 
uitgangspunten en dat zij doorgaan in hun gesprekken met de gemeente, en dat ze verder tekenen 
en schrijven aan het voorstel wijziging bestemmingsplan. Voornemen is om dit voor het zomerreces 
(eerste week juli) in te dienen.    

Nieuwe afspraak op 1 juli om 16.00 uur.  

 


