
Beste buurtbewoner(s),
 
In het voorjaar hebt u van ons een ansichtkaart ontvangen en hebben we u gevraagd om via een
link naar onze projectenpagina uw mening te geven over de invulling van Waaijakkers fase II. Wij
hebben zestig reacties ontvangen. Deze waren met name positief. We merken dat er veel
belangstelling is om in het nieuwe deel van de wijk te willen wonen. Ook waren er enkele
reacties waarin aandachtspunten werden genoemd voor specifieke onderdelen van het
nieuwbouwplan. Waar mogelijk nemen we deze punten mee in de verdere uitwerking. 
Via deze brief willen we u graag op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken. 
 
 Betrokken partijen  
Bij de ontwikkeling van Waaijakkers fase II zijn drie partijen betrokken, dit zijn Woonstichting
Vryleve, de familie Derksen en de gemeente Zevenaar. Het realiseren van het nieuwe
woongedeelte pakken we samen op, waarbij iedere partij verantwoordelijk is voor de
ontwikkeling op de eigen gronden. 
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Invulling deelgebieden
 
Woonstichting Vryleve is eigenaar van twee deelgebieden in het plan en richt zich op de sociale
huur. In deze deelgebieden worden naar verwachting veertien huurwoningen gebouwd. 
 
 
 
 

Deelgebied 2 Vryleve

Deelgebied 1 Vryleve
 
Op deze plek tegen het centrale groene
verblijfsgebied van Waaijakkkers is op basis
van de gewenste woningvoorraad, nieuwe
inzichten en ontwikkelingen in de bouw
gekozen voor een alternatieve invulling in de
vorm van twee korte rijen van 5 woningen.
Deze zijn bedoeld voor kleine huishoudens en
worden straks door Vryleve verhuurd. Deze
twee vergelijkbare woningrijen zijn logisch
gesitueerd in de ruimte en ten opzichte van
elkaar. Het materiaalgebruik past bij de
directe omgeving.
 
 
 
 
 

De woningen in deelgebied 1 zijn met name bedoeld voor één- tot tweepersoonshuishoudens en
bestaan uit een enkele laag met een kap. De maximale bouwhoogte is 8 meter. In het huidige
bestemmingsplan is uitsluitend een appartementencomplex mogelijk waardoor dit plan moet
worden aangepast. 

 
In deze zuidelijke hoek worden vier sociale
huurwoningen gebouwd met een zelfde
hoogte en uitstraling als de woningen in
deelgebied 1. Dit deelgebied is in Waaijakkers
fase I al grotendeels ingevuld en wordt met de
bouw van de vier woningen afgerond. 
 
 
 
 
 



Hier komt op een later moment meer duidelijkheid
over. Dit najaar gaat de gemeente ook in gesprek
met jongeren die interesse hebben in collectief
particulier opdrachtgeverschap (CPO) om te kijken
naar mogelijkheden om dit vorm te geven. 
 
 
 
 

Deelgebied 3 gemeente Zevenaar
De gemeente Zevenaar is eigenaar van het centrale
deel van het plangebied en de openbare ruimte. 
Hier is plaats voor een afgebakend wooncluster
met circa 21 woningen. De woningen vallen in
verschillende prijssegmenten en zijn geschikt voor
verschillende doelgroepen, waaronder starters op
de woningmarkt. Ook de onbebouwde kavel naast
Waaijakkers 16 gaat in de ontwikkeling mee als
vrije kavel. Deze is al in particulier bezit. 
 
De precieze invulling van dit deelgebied is nog niet
bekend en wordt ook niet vastgelegd in het
bestemmingsplan. Het betreft een invulling met
maximaal 21 woningen, zowel tweekappers als
rijwoningen. In dit gebied worden geen vrijstaande
woningen mogelijk gemaakt. De tweekappers
komen waarschijnlijk in het westelijke deel en de
rijwoningen in het zuidelijke en oostelijke deel. 
 
 
 Deelgebied 4 (fam. Derksen/adviseur R. Barthen)
 
De familie Derksen is eigenaar van de gronden
aan de zuidzijde van het plangebied. In het
eerder getoonde ontwerp werd dit deelgebied
ingevuld met vijf vrijstaande woningen. Dit
concept is gewijzigd. In het bestemmingsplan
worden deze vrijstaande woningen mogelijk
parallel aan de weg. Deze woningen krijgen een
samenhangende uitstraling. Dit wordt
vastgelegd in de kavelpaspoorten. Hierin
worden ook de (groene) erfafscheidingen
richting het openbaar gebied opgenomen. De
gemeente, de welstandscommissie en de familie
Derksen gaan hierover nog in overleg. 
 
Verder is afgesproken dat er een wandelpad
komt tussen Waaijakkers en de
Heuvelakkersestraat.
 
 
 
 
 



Hoe nu verder? 

 
 
Met vriendelijke groet,
 
Hans Winters
Wethouder 

De drie partijen werken samen aan een bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan komt in
oktober of november 2021 ter inzage te liggen. In die periode kunt u een officiële zienswijze
indienen. Wij hopen in deze periode ook een informatiebijeenkomst te kunnen organiseren om
met elkaar te spreken over de voortgang en  eventuele vragen kunnen beantwoorden. 
 
Heeft u nog vragen of suggesties naar aanleiding van de plannen? Neem dan voor 1 september
2021 contact op met de heer Ard Schenk via a.schenk@zevenaar.nl. 
 
 
 

 
Ook komt er een groene afscherming aan de achterzijde van de vrijstaande woningen, waardoor een
fraai eenduidig beeld ontstaat vanaf de Heuvelakkersestraat richting Waaijakkers.
 
 
 
 
 

Vrijstaande woning naast Waaijakkers 16 (particulier) 
Naast de invulling van de deelgebieden door de drie betrokken partijen, heeft een particulier de wens
uitgesproken om een vrijstaande woning te realiseren naast Waaijakkers 16. De gemeente staat
positief tegenover deze ontwikkeling en neemt het voorstel mee in de verdere planvorming. 
 
 
 
 
 


