
Welkom 
Informatiebijeenkomst 

Jozefschool 
(6-4-2017) 



Hoe het begon ! 

• Beleidsplan OHV 

• Discussie “Tuingracht” 

• Onvrede Oude Bibliotheek/St.Jan Boon >> 

• Jan Boon haakt af>>>Vorming Coöperatie: 
– Martin Dalenberg, Vincent Roodhart en Wim Heine met 

Wil Spanjer als adviseur PR 

• Publicaties in Uitkomst (….) 

• Discussies met Wethouder Dijkman en zijn team 
>>> wat heeft geleid tot aangepaste procedure 
 

 

 

Idee !! 



1. Opstellen voorlopig ontwerp bestemmingsplan 

2. Informatie bijeenkomsten bewoners (Rijperhuis) 

3. Consultatie omwonenden o.a. op 6-4-2017  

4. Indienen Stedenbouwkundig ontwerp (1 maart) 

5. Besluit college stedenbouwkundig plan en bieding: 

6. Verkoop grond aan Coöperatie/Bewoners  .   

7. Indienen aanvraag algemene omgevingsvergunning 
(door Coöperatie op of rond 1 juli 2017)  

8. Toetsing aanvraag vergunning door B&W   

9. Ter inzage ontwerp omgevingsvergunning  

10. Verlening omgevingsvergunning 

11. Ter inzage verleende omgevingsvergunning  

12. Onherroepelijke vergunning (afronding Planfase) 

13. Uitwerken bestek en constructietekeningen (met 
bewoners) 

14. Mogelijk begin werkzaamheden ( januari 2018) 

Aangepaste procedure 

Standaard Procedure 

1. Opstellen voorlopig ontwerp bestemmingsplan  

2. Informatie bijeenkomsten bewoners (Rijperhuis) 

3. Opstellen ontwerp bestemmingsplan (B&W) 

4. Ter inzage voor omwonende (eventueel 
bezwaarschrift) 

5. Op de markt aanbieden terrein met gebouw 

6. Verkoop grond aan hoogste bieder met plan 
(Projectontwikkelaar) 

7. Indienen Stedenbouwkundig ontwerp (door 
Projectontwikkelaar) 

8. Vaststellen definitief bestemmingsplan (door 

Gemeenteraad) 

9. Indienen  aanvraag omgevingsvergunning (door 

Architect/Projectontwikkelaar/Bewoner) 

10. Enz, enz, enz,  

 

Procedure Coöperatie 

Resultaat: snellere en lichtere procedure en meer invloed omgeving !! 



Uitgangspunten Stedenbouwkundig ontwerp 

• Bouwen DOOR en VOOR Rijpers   

• Op basis vastgestelde visie gemeente Graft-De Rijp/ Alkmaar 

• Gelijke parkeernormen voor nieuwe en oude bewoners 

• Verkeerslast Kerkstraat zoveel mogelijk beperken 

• Woningen voor alle (oud) inwoners 

• Bebouwing moet passen bij de Buurtjes/Kerkstraat 

• Voor concurrerende prijzen 

• Voorbereiding en Uitvoering onder regie Coöperatie Dorpsherstel 

• Met een projectteam en bestuur van betrokken Rijpers 
(tijdelijk bestuur: Vincent Roodhart, Martin Dalenberg en Wim Heine) 

 



Visie (oude) Gemeente Graft-De Rijp 



1ste Plan 

Ontwerp: Vincent Roodhart 



2de Plan met 14 parkeerplaatsen 

Ontwerp: Vincent Roodhart 



3de en ingediende Plan 

Ontwerp: Vincent Roodhart 



Voorbeelden gevels 
(toekomstige bewoner en coöperatie maken samen definitieve gevel!!) 

Ontwerp: Johan van Leeuwen 

         W9  W8    W7          W6   W5        W4         W3          W2         W1
  

         W10, W11, W12, W13, W14 



Groenplan/1 
Groenplan 

Ontwerp:  Petra van Duivenvoorde 



Afwerking woningen 

• Gevelindeling 18 en 19de eeuw; 

• Houten kozijnen met moderne sluitingen 

• Stucwerk of handvorm steen met aangepaste 
voegen voor de voorgevels 

• Zichtbare goten en topgevels in hout 

• Duurzame en zo mogelijk gasloze bouw 

• Betonnen vloeren (behalve zoldervloer) 

• Nieuwe materialen (ook voor goten en pannen) 

• Bouwen met garantiecertificaat 



Voorlopige maat en prijs woningen 

Nummer woning Type Meters Prijs (VON) 

W1 Vrijstaande woning 236 m2 € 490.000 

W2 Gekoppelde woning 230 m2 € 470.000 

W3 Gekoppelde woning 230 m2 € 470.000 

W4 en W5 Twee onder 1 kap 125 m2 € 310-320.000 

W6 Vrijstaande woning 160 m2 € 405.000 

W7 en W8 Twee onder 1 kap 125 m2 € 295.000 (2x) 

W9 Vrijstaande woning 160 m2 € 405.000 

W10, W11, W13, W14 Appartement Ca. 98*m2 € 225.000 (4x) 

W12 Dak appartement Ca. 105*m2 € 269.000 

• Inclusief berging en eventuele lift. Een precieze maat is nog niet goed te geven omdat 
     de definitieve indeling en de wensen en eisen van bewoners nog aanzienlijke 
     verschillen kunnen opleveren. 



Criteria voor toekenning Woning 

• Betrokkenheid bij De Rijp; 

• Moment van inschrijving 

• Leeftijd bewoner(s) (in verband met de wens te komen 

tot een wijk met verschillende leeftijden); 

• Gezinssamenstelling (ook hier streven we naar een 

gevarieerde bewoning); 

• Solvabiliteit (kan je het betalen?); 

• Woning die je achter laat (Bijvoorbeeld voor Starters); 



Hoe krijg je zo’n woning? 

Stappen: 
1. Inschrijven als lid van de Coöperatie; 

2. Kenbaar maken voor welke woning je belangstelling 
hebt; 

3. 1ste toets door bestuur (betrokkenheid, leeftijdsprofiel, 
inschrijvingsdatum, etc.) 

4. Toekenning “Voorlopig Voorkeursrecht”; 

5. 2de toets bestuur (solvabiliteit, woning die achterblijft, etc.) ; 

6. Toekenning “Definitief Voorkeursrecht”(op basis Matrix); 

7. Afsluiten overeenkomst tot kopen en bouwen 

 



Voorkeursmatrix Appartement 

= Criteria voor Voorlopig Voorkeursrecht = Kritisch voor vervolg 

Beoordelingsmatrix Toekomstige Bewoners Jozefschool (voorbeeld)

Naam (en voorkeur)

Geboorte 

datum

Datum 

inschrijving
Betrokkenheid bij De Rijp Solvabiliteit Laat huis achter in De Rijp

Bijzonderheden 

(ingevuld door 

Cooperatie)

Martin & Lena 

Dalenberg 

(appartement)

12-3-1946 1-1-2017

Woont zijn hele leven al in De Rijp. 

Van huis uit zeer betrokken bij het 

wel en wee van De Rijp en is zelf 

jarenlang raadslid geweest. Is 

bestuurslid in veel verenigingen.

?????

(zie verklaring 

Paul van Dijk)

Vrijstaande gezinswoning 

(Julianastraat 169 in De Rijp)

Is een van de oprichters 

van de Cooperatie



Opmerkingen gemeente 
(.-.-2017) 



Werkzaamheden 2017 
• Verwerken opmerkingen gemeente en voorbereiden 

omgevingsvergunning (gevels, daken, wanden, constructie, infra) 

• Werven Leden, Bewoners en Vrienden; 

• Financieren bouw door Coöperatie (ca. € 120.000); 

• Communiceren voortgang naar alle belanghebbenden 
– Krant (o.a. in de Uitkomst) 

– Mail, Nieuwsbrief, website (www.dorpsherstelderijp.nl ) 

– Bijeenkomsten omgeving en toekomstige bewoners (6april a.s.) 

• Voorbereiden verkoop/koop  Jozefschool/kavels; 

• Onderzoek naar maximale duurzaamheid bij overheid (subsidie!); 

• Maken bestektekeningen met Bouwers, Architect(en) en Bewoners 

• Begeleiden bouw door Projectteam>> 1ste kwart. 2018  

 

 

http://www.dorpsherstelderijp.nl/


Begeleiden Werkzaamheden 
(door Projectteam en werkgroepen)  

• Sloop oude Schoolgebouw >>1ste kwartaal 2018 

• Bouwrijp maken grond 

• Uitzetten en markeren woningen 

• Heien en fundering storten 

• Bouwen woningen (ruwbouw) 

• Leidingen en riolering leggen + Bestraten 

• Afwerken woningen>>1ste kwartaal 2019 



 

Meer informatie  

vindt u op 

www.dorpsherstelderijp.nl  

http://www.dorpsherstelderijp.nl/

