
Beste Bas en Marco, 

Naar aanleiding van de informatieavond over de nieuwbouwplannen op het Sanquin-terrein willen 

wij vanuit het bestuur van de buurtvereniging Rembrandtkwartier onze bevindingen doorgeven. 

Onderstaande punten hebben wij van bewoners van de wijk te horen gekregen en deze willen wij 

graag met jullie delen: 

 Parkeren 

Gezien de huidige parkeerdruk in de wijk en met de bouw van het nieuwe 

appartementencomplex is de verwachting dat de parkeerdruk nog verder zal toenemen, 

ondanks de bouw van de parkeergarage en de norm van 1.7 parkeerplaatsen per woning.  

 

 In-/uitrit parkeergarage 

Door de bewoners van het appartementencomplex ‘De Hollandsche Meester’ is aangegeven 

dat ze bezwaren hebben tegen de in-/uitrit van de parkeergarage aan de zijde van de Jan 

Steenstraat vanwege de verlichting van de auto’s die de parkeergarage uitrijden. Hierbij 

wordt aangegeven dat het logischer is om de in-/uitrit van de parkeergarage aan de zijde van 

de Ruysdaelkade te plaatsen.  

 

 De hoogte van het appartementencomplex 

Veel directe omwonenden vinden de hoogte van 12 meter te hoog. Dit gaat met name om 

bewoners van de Van der Helstraat en de bewoners van het appartementencomplex ‘De 

Hollandsche Meester’.  

 

 Ontwerp en grootte van de appartementen 

De bewoners vinden het belangrijk dat het appartementencomplex aansluit bij de huidige 

bebouwing van de wijk. Dit is natuurlijk voor iedereen persoonlijk. De grootte en de 

prijsklasse van de appartementen zorgen ervoor dat deze niet geschikt zijn voor jongeren en 

starters. Het zou mooi zijn als er ook aan deze groep kan worden gedacht.  

 

 Bouwoverlast 

De bewoners willen graag weten waar ze aan toe zijn met betrekking tot de bouw van het 

appartementencomplex en de overlast die daarbij komt kijken. Daarnaast is de vraag 

gekomen of er tijdens de bouw sprake is van heien. Gezien de oude woningen in de wijk is dit 

niet wenselijk.   

Dit zijn onze bevindingen naar aanleiding van de informatieavond. We hopen dat jullie bij de verdere 

uitwerking van het ontwerp kijken naar deze opmerkingen en deze meenemen in jullie ontwerp. 

Mochten er onduidelijkheden of vragen zijn dan lichten wij deze graag toe.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 


