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VERZONDEN 1 7.03.11

Schriftelijke vragen ingevolge artikel 41 van het reglement van orde van de raad
inzake plannen bouw zorghotel aan de J.P. Grootstraat/Churchilllaan (thans het Noot).
Geachte heer Meulenberg,
Naar aanleiding van de door u namens de fractie van de Stadspartij gestelde vragen inzake
de realisatie van een zorghotel, kunnen wij u het volgende antwoorden.
Vraag 1:
Hoe zit het met de voortgang van dit project?
Antwoord:
Het project verkeert nog in de initiatieffase. Het voornemen van Zomerdroom Zorghotels om
een zorghotel in Purmerend te vestigen, is in een vroeg stadium ter kennisneming aan de
Raad voorgelegd. Het initiatief is daarbij goed ontvangen. Op dat moment was er overigens
nog sprake van vestiging van het zorghotel aan de Purmerenderweg/Grotenhuysweg.
Ter voorbereiding is de Wijkkerngroep Wheermolen op 22 juni 2010 op de hoogte gesteld
van het initiatief. Op 9 november 2010 is een druk bezochte inloopavond georganiseerd voor
bewoners en belangstellenden. Naar aanleiding daarvan is een bewonersavond
georganiseerd met de direct belanghebbenden, de bewoners van de Richard Holstraat. Met
deze laatste groep is afgesproken dat regelmatig zal worden overlegd.
Vraag 2:
Er gaan geruchten dat de grond van deze locatie al is verkocht aan de ontwikkelaar van dit
project. Berusten deze geruchten op waarheid?
Antwoord:
Momenteel wordt de locatie nog gebruikt als wijkcentrum 't Noot. Naar verwachting zal 't
Noot in de tweede helft van het jaar verhuizen naar haar nieuwe onderkomen in Triton. Het
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gebouw van 't Noot is in december 2010 door de gemeente verworven van Clup. De locatie,
zowel gebouw als grond, is nog niet verkocht.
Vraag 3:
Past het zorghotel in het wijkontwikkelingsplan van 2006. Zo niet moet dit
wijkontwikkelingsplan dan worden aangepast.
Antwoord:
Het Wijkontwikkelingsplan Wheermolen van 2006 richt zich vooral op de leefbaarheid van
Wheermolen. Op termijn dient het plan geactualiseerd te worden. Het huidige plan vermeldt
niets over een zorgvoorziening als het zorghotel. Deze voorziening komt echter tegemoet
aan het beleid om in ruime zin "zorg" te bieden op wijkniveau en het in de woonvisie
vastgelegde beleid, dat er in de toekomst meer alternatieven aanwezig moeten zijn, waarbij
rekening moet worden gehouden met ouderen die een grotere diversiteit in behoefte en
wensen hebben.
Vraag 4:
Ditzelfde geld voor het bestemmingsplan. Past dit en zo niet moet dit worden aangepast.
Antwoord:
De functie "maatschappelijk" in het bestemmingsplan is zowel passend op een wijkcentrum
als op een zorghotel. De hoogte moet wel worden aangepast. Het voeren van een
planologische procedure is dan ook noodzakelijk.
Vraag 5:
Er is gekozen voor maximaal 44 parkeerplaatsen voor dit complex. Deze inschatting is in
onze ogen erg krap. Er wordt ook verwezen naar parkeren in de omgeving (Bernard
Zweersstraat en Makado winkelcentrum). Is een uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen
mogelijk?
Antwoord:
De gehanteerde parkeernorm van 44 parkeerplaatsen is overeenkomstig de CROWnormen. Uitgangspunt is dat de meeste parkeerplaatsen op eigen terrein worden
gerealiseerd. Een 11-tal parkeerplaatsen kunnen buiten de locatie worden gevonden.
Conform het parkeeronderzoek van Goudappel Coffeng is dat mogelijk, aangezien er
onderdruk van parkeren in de directe omgeving van de J.P. Grootstraat 1 is geconstateerd
(tussen 12.00 en 04.00 's nachts). Na gesprekken met omwonenden zal een aanvullend
onderzoek worden verricht, waarbij naar de parkeerdruk zal worden gekeken tijdens
activiteiten in de avond in 't Noot. Gedurende deze tijd moeten bezoekers parkeren in de
omgeving, omdat bij 't Noot op eigen terrein geen parkeerplaatsen aanwezig zijn.

blz
2

