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Update Rozelaar Odijk 
Terugblik informatie avond en hoe verder… 
 
Op maandag 3 juni is er een inloopbijeenkomst geweest waar de plannen van 
LEKSTEDEwonen voor de Rozelaar in Odijk te zien waren. Wat is de planning? 

Voor wie worden er woningen gebouwd? Is dit het definitieve plan? Kunnen 
er meer parkeerplaatsen worden aangelegd? Zomaar enkele vragen en 

opmerkingen die ter sprake kwamen op de inloopavond. In deze nieuwsbrief 
leest u hier meer over en hoe de planvorming verder gaat.  
 

Waaruit bestaan de plannen van LEKSTEDEwonen? 
Op de locatie tussen de Zeisterweg, Rozelaar en Korenbloem in Odijk wil LEKSTEDEwonen 
een kleinschalig gebouw van 12 appartementen realiseren. Voor deze plek is een 
woonbestemming met bouwmogelijkheden aanwezig en wij hebben hiervoor dit plan 
gemaakt. De gemeente Bunnik heeft in overleg met de kinderboerderij een alternatieve 
locatie gevonden voor de dierenweide aan het Pad door Dalenoord. 

 
Voor wie worden de woningen gebouwd? 
De woningen die worden gerealiseerd zijn sociale huurwoningen. Alle woningen worden 
verhuurd. De wens van het gemeentebestuur is dat er ook gebouwd wordt voor de 
inwoners van de gemeente Bunnik. Zowel starters als senioren hebben veel belangstelling 
voor deze woningen. Er wordt gekeken of het mogelijk is om inwoners van de gemeente 
Bunnik voorrang te verlenen bij de toewijzing van woningen. Hierover moet nog worden 
besloten door zowel de gemeente als LEKSTEDEwonen. 

 

Is al bekend wanneer de bouw start? 
Nee, er moet nog een vergunning worden aangevraagd om de woningen te bouwen. Deze 
aanvraag wordt op dit moment voorbereid. De verwachting is dat de vergunningsaanvraag 
in het najaar van 2019 wordt ingediend bij de gemeente Bunnik. Als de vergunning wordt 
verleend en er zijn geen bezwaren tegen de vergunning, dan verwachten we eind 2020 te 
kunnen starten met de bouw.  
 

 
          Artist Impression van het plan (gezien vanaf Singel)  
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Wanneer worden de woningen verhuurd? 
De verhuur start nadat de bouw is gestart. De woningen worden dan te huur aangeboden 
op www.woningnetregioutrecht.nl.  

 
Kunnen er meer parkeerplaatsen worden aangelegd? 
Volgens het parkeerbeleid van de gemeente Bunnik moet voor dit woningtype per woning 
één parkeerplaats worden aangelegd. Op de inloopavond is gevraagd om toch meer 
parkeerplaatsen aan te leggen dan de 12 parkeerplaatsen die nu zijn getekend.  
Bij de aanvraag van de vergunning zal LEKSTEDEwonen aangeven dat er totaal 15 
parkeerplaatsen worden gemaakt. Ook blijft het mogelijk voor voetgangers om vanaf de 
Rozelaar naar de Zeisterweg te lopen.  

 
Ik vind het plan niet mooi en er worden veel woningen gebouwd. Kan het 

plan van tafel?  
Het plan wordt nog voorgelegd aan de welstandcommissie van de gemeente Bunnik.  
Die brengen een advies uit of het plan passend is in de omgeving. Verder willen we met 
dit plan op deze grond waar een woonbestemming op zit, woningen realiseren waar veel 
behoefte aan is, namelijk kleinere sociale huurwoningen. 

 

Kan de toegangsweg naar de woningen via de rotonde? 
Een toegangsweg voor auto’s vanaf de rotonde naast het fietspad gaat ten koste van de 
ruimte van de dierenweide. We kiezen daarom voor een toegangsweg voor auto’s via de 
Rozelaar en Beukelaar. 

 
Krijgen de woningen op de begane grond een tuin? 
Ja, de woningen krijgen een tuin op de begane grond. De appartementen op de etages 
krijgen allemaal een balkon. Ook wordt er een haag rondom het gebouw geplant als 
groene afscheiding.  

 

Hoe gaat de planvorming verder? 
Het plan wordt voorgelegd aan de welstandcommissie. Die brengt een advies uit en 
vervolgens verwerkt LEKSTEDEwonen dit advies in de plannen. Tijdens de inloopavond 
is duidelijk geworden dat de wens voor extra parkeerplaatsen. In plaats van 12 willen 
we 15 parkeerplaatsen aanleggen en blijft het voor voetgangers mogelijk om vanaf de 
Rozelaar naar de Zeisterweg te lopen. Dit samen leidt tot een aanvraag voor de 
bouwvergunning voor de woningen. 

 

Hoe blijf ik op de hoogte? 
Om op de hoogte te blijven van de plannen en voortgang, dan kunt u zich aanmelden  
voor de “Nieuwsbrief Rozelaar Odijk” op www.lekstedewonen.nl.  
Als u een vraag heeft, stuur dan een e-mail aan info@lekstedewonen.nl dan nemen  
wij contact met u op. 
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