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1.  Introductie en aanleiding

In de afgelopen 20 jaar is er nauwelijks gebouwd in Stompwijk. Jongeren konden geen woning vinden en 
moesten noodgedwongen het dorp verlaten. Ouderen werd geen perspectief geboden op een geschikte 
ouderenwoning.

Dit gaat ten koste van de vitaliteit van Stompwijk.

Wij ervaren dat het in stand houden van voorzieningen alleen mogelijk is als er ook perspectief geboden 
wordt aan zowel jong als oud om wél nieuwe woningen in Stompwijk te kunnen bewonen.

Na gesproken te hebben met verschillende maatschappelijke organisaties, ondernemers en de 
woningcorporatie, waren we benieuwd naar de mening van alle Stompwijkers. Daarom organiseerden wij 
een inloopavond in het Dorpspunt in Stompwijk. Bij deze eerste sessie wilden we in gesprek gaan, 
feedback verzamelen en horen wat er bij de Stompwijkers leeft. Ruim 70 mensen waren aanwezig.

Aan de hand van verschillende panelen met een aantal thema’s kon men reageren door “geeltjes” op te 
plakken en ideeën te delen. In dit verslag hebben wij de teksten van de geeltjes opgesomd d.m.v. bullets
onder ‘reacties’ en gebundeld.

Middels dit verslag delen we graag per onderdeel de ideeën en gedachten over de verschillende thema’s 
die bij u leven en tijdens de avond aan bod zijn gekomen. We willen iedereen hartelijk danken die een 
bijdrage heeft geleverd. Wij hebben de gesprekken en input die gegeven is als zeer prettig ervaren.

Het team van WDevelop.



Het gebied waar wij aan denken is de Westeinderpolder, binnen de nieuwe Veenpolderseweg. Hier is de 
verkeerontstluiting mogelijk zonder dat er extra verkeersdruk op de Doctor van Noortstraat ontstaat. In 
dit gebied is er genoeg ruimte voor een landelijke wijk met veel groen. Daarnaast ligt de 
Westeinderpolder op loop-en fietsafstand van alle voorzieningen binnen het dorp.

Reacties:

“Ik wil graag zelfbouw kavels”

“Fasering; 4x 50. Geen kleine deelplannen”

“Voet/fiets aanpakken op de Doctor van Noortlaan (extra)”

“Veenpolderweg niet te veel afslagen (1 centrale ontsluiting)”

“Gemeente moet proactief zijn”

“Doctor van Noortstraat aan twee kanten afsluiten (autoluw)”

2. Waar? 
Het gebied waar wij aan denken



De ontwikkeling biedt kansen voor een groot landschapspark. We zijn benieuwd naar wat er 
volgens u zou kunnen gebeuren in dit park, welke activiteiten hier plaats kunnen vinden en welk 
beeld u aanspreekt.

Reacties:

“Voorzieningen voor kinderen”

“Aandacht gemeente voor openbare ruimte, zoals in Zoeterwoude”

“Groen en open dorpskarakter”

“Ontmoetingsplek”

“Wandelpark”

“Zo groen mogelijk, eventueel voor honden”

“Een wandelgebied”

“In Stompwijk is er al veel natuur. Kost veel geld in onderhoud. Laat dat maar aan de

gemeente. Goede sport & spel & ontmoetingsplek. Voor jong en oud, zie de appelboom”

“Landelijk en ontmoeting”

3. Een nieuw landschapspark
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We presenteren hier 4 mogelijke opties voor de invulling van het gebied in de Westeinderpolder. Hierbij hanteren we 
een aantal uitgangspunten en ziet u middels de groene vlakken waar een nieuw landschapspark gesitueerd zou kunnen 
worden.

Reacties:

“Zoveel groen hoeft ook weer niet, wél speelplekken”

“Gefaseerd! 50 per jaar max”

“Betaalbaar, minimaal 80% van de woningen. Tot 350.000 euro”

“(Eenmalig) Originele Stompwijkers voorrang”

“Gefaseerd. Voor Stompwijkers”

“Moet je niet willen, aan de randweg”

“Stompwijk is groter dan alleen de Westeinderpolder”

“Waarom alleen de Westeinderpolder?”

“Hoeveel hectare totaal?”

“Achter de Doctor van Noortstraat eerst een park, daarna huizen”

“Verkeersdrukte wordt groter. Waar gaan al die auto's rijden? Laat de polder aub polder blijven

waar we dagelijks van genieten!”

“Ga eerst eens kijken op plekken waar nu al gebouwen staan, maar die niet meer in gebruik zijn. Daar

kunnen nu mogelijk woningen gerealiseerd worden”

“Met een hele wijk is het dorp straks geen dorp meer. Ons kent ons is er straks niet meer. Dit is helaas al

minder geworden in de loop der tijd. En de lintbebouwing is weg met een nieuwe woonwijk”

Voorkeur opzet:

Optie 1: Landschapspark vanaf de Dr. van Noortstraat 

Optie 2: Landschapspark verdeeld over het gehele gebied       

Optie 3: Landschapspark vanaf de Veenpolderseweg

Optie 4: Landschapspark in het midden        

4. Hoe? 
Welke opzet zou wenselijk zijn?
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5. Woontypes: woondromen
Graag willen we weten welke beelden u aanspreken en waarom? De beelden zeggen iets over de 
verschillende woontypes en stijlen. Gaat uw voorkeur uit naar een eengezinswoning of juist een 
appartement en wat vindt u mooi aan zo’n type woning en wat niet? Ziet u bijvoorbeeld het liefst een 
landelijk karakter terug in de woning en wat vindt u belangrijk?

Reacties:

“Gelijkvloers en daarboven maisonnette”

“Gemeenschappelijke tuin, klein maar fijn!”

“Betaalbare koop, mix van eengezinswoningen en appartementen”

“Bejaardenhuis”

“Starters en senioren komen vaak uit groene omgevingen”  

“Gemengd, jong en oud”

“Praktisch en leuke boerderij stijl”

“Landelijk”

“Appartementen niet hoog maximaal 3, niet zoals plaatje B9. Dat is te hoog” 

“Appartementen zoals B4 als koop” 

“Ouderen woningen doorstroom” 

“Koop appartement 3k”

“2 hoog jongeren boven en ouderen onder”

“Dorpse omgeving, puntdak hoeft niet per sé”

“B11 niet i.v.m. Hollandse weer”

“Huur, 3-kamer appartement”

“Senioren woningen op voormalig dorp, scoot mobiel, huisarts in de buurt”

“Realistische prijzen voor starters”

“Ruime balkons bij appartementen, omdat je tuin bent gewend”

“Rug aan rug”

“Combinatie mix van appartementen en eengezinswoningen”     

“vb. Zevenhuizen nieuwbouw wijk -> eerlijk verdeeld, ook voor starters”

“Niet boven de sociale huurprijs” 

“Landelijk modern”

“Denk aan de ouderen! Kleine, betaalbare koopappartementen. Zo krijg je doorstroom met huidige

woningen die nu bewoond worden door ouderen”

Vervolg volgende pagina



5. Woontypes: woondromen
Vervolg vorige pagina

“Appartementen voor als de kinderen het huis uit zijn. Betaalbare eengezinswoningen” “Parkeeropties bij het huis”

“Ruime appartementen en gelijkvloerse woning (beneden slapen)” “Parkeren moet voldoende zijn”

“Verkeersluwe straten om kinderen te laten spelen” “max 350.000 euro voor starters”

“vb B9 hoogte past niet bij Stompwijk” “Hofje met senioren woningen, bungalow” 

“Huur wat over kan gaan in koop, vooral voor starters”

“Meer voor de jeugd, betaalbaar voor starters”

“Huur woningen voor starters” 

“Ouderen woningen, doorstroom”

“Geen hoogbouw” 

“Appartementen in het dorp zoals B4, balkons, lift” 

“Tiny houses gemengd jong en oud”

“Betaalbare huizen voor hardwerkende mensen bv zorg/bouw” 

“Huur max van 900 euro”

“Eengezinswoningen geen gezamenlijke tuin, wel bij appartementen”

“Stap van eengezinswoning naar kleinere woning met tuin, ook voor starters”

“Koop eengezinswoningen betaalbaar voor zorgpersoneel en elektricien, tuin”

“Voor de nieuwe ouderen: zij willen graag uit hun eengezinswoning. Wel een appartement

met nog een ruime logeer of hobbykamer en ruim balkon. Wij zijn nog te gezond om zo

klein te wonen. Ook voor de midden inkomens graag wat beschikbaar. De meeste hebben een

pensioen naast AOW en willen graag huis zonder tuin. Er zijn heel veel jonge ouderen in Stompwijk die dat

willen”.

“Mocht er gebouwd worden op die plekken dan graag passend in een landelijk gebied, in beperkte

mate en voor Stompwijkers”.
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6. Leefomgeving: woondromen

Graag willen we weten welke beelden u aanspreken en waarom? De beelden zeggen iets over de leefomgeving. 
Wilt u graag een gezamenlijke ontmoetingsplek, een fijn balkon of een moestuin die u kunt onderhouden met 
anderen? Waar spelen uw kinderen bijvoorbeeld, wat vinden ze leuk? Of organiseert u graag een BBQ met uw 
buurtgenoten? 

Reacties:

“Veel ruimte voor groen” “Iets voor pubers, gezamenlijke plek”

“Geen padel/tennis” “Kopen. Tuin. Eengezinswoning +/- 345.000 euro

“Let op wellen” “Geen park!”

“Gezamenlijke moestuin” “Geen gemeenschappelijke tuin”

“Voorrang Stompwijkers!!!” “Vrije huur! Commitment gemeente met voorrang zoals app/flat Zoeterwoude”

“Geen gemeenschappelijke tuin, wel veel groen” “Geen tiny houses! Te klein, te rommelig”

“Vergunde binnen bak voor goeie pensionstalling” “Openbaar vervoer”

“Voorbeeld Woudevort Zoeterwoude” -> “Maar zie wat de prijzen nu doen, afspraak over winst etc.”

“Geen concurrentie met dorpspunt mbt gezamenlijke binnenruimte”

“Mooie wissel tussen app en egw + parkeren en groen” 

“Appartement en gemeenschappelijke tuin”

“Speelplek bij huizen, anders moeten kinderen oversteken”

“Stompwijkers organiseren veel, altijd animo dus ook buiten ontmoetingsplek”

“Verhuiswens in toekomst naar kleine woning op BG met tuintje. Bungalow”

“vb project Voorschoten, Eikenlaan. Met maximale winst bij verkoop, afdracht van winst naar VVE”

“Koop, niet te veel huur. Stompwijkers werken graag, hebben vermogen”

“Gelijkvloers met tuin, 2 slaapkamers met gemeenschappelijke ruimte”

“Eengezinswoningen 300.000-400.000 euro en App 175.000- 250.000  euro”

“Geen sociale woningen. Bang voor overlast, want op dit moment wordt de overlast in Stompwijk steeds groter, helaas”.
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In het paneel links staat een globale planning. In 2025 willen we starten met de 
woningbouwontwikkeling. Dat betekent dat we zo’n 12 tot 18 maanden later starten met de 
daadwerkelijke bouw.

Enkele reacties op dit paneel:

“Werken jullie samen met de klankbordgroep Omgevingswet?’”

“2025 is veel te laat”

“Geleidelijk naar de behoefte van de Stompwijkers”

“Ga in gesprek met de adviesraad”

“In het oude dorpshuis?”

7. Wanneer?



We zijn enthousiast dat een aantal van u zich al heeft gemeld en deel wil nemen aan de nog te formeren 
klankbordgroep. 

Heeft u zich nog niet gemeld, maar wilt u ook graag mee blijven denken over de toekomst van 
Stompwijk?

Meld u dan aan via de website www.samenbouwenaanstompwijk.nl

Begin januari 2023 nemen we contact met iedereen op die geïnteresseerd is en zullen we de 
klankbordgroep opstarten.

8. Klankbordgroep

http://www.samenbouwenaanstompwijk.nl/


Contactgegevens
E. info@wdevelop.nl

T. 070-301 4747

Adres
Saturnusstraat 60 | unit 78

2516 AH Den Haag


