
 
14 jaar, 3 maanden en 1 week later herhaalt de geschiedenis zich. 
 

 

9 november 2005 maakt de gemeente bekend het groene speelveldje achter de 

tandartspraktijk aan de Korhoenstraat als bouwlocatie te gaan verkopen.  

 

Uiteindelijk, mede door protesten van kinderen en omwonenden, is dit plan niet doorgegaan. 

 

18 februari 2020 maakt de gemeente bekend dat er plannen zijn om op het z.g. “onbenutte” 
grasveldje achter de voormalige tandartspraktijk een aantal woningen te gaan plaatsen.  

 

Daar gaan we weer! 

 

Wel, dat “onbenutte”is natuurlijk onzin. Ieder stukje groen hebben wij nodig, Om te recreëren 

en voor kinderen om te spelen.  

 

De opvang van CO2 is nu erg belangrijk. De kranten staan er bol van 

 

Dan staat het bouwen van woningen op een stukje groen aan de Benesserlaan daar haaks 

op. Kostbare grond vol groen. Een grasveld en een flink aantal bomen. Die worden 

opgeofferd aan, wat men tijdelijke woningbouw noemt. Dat tijdelijk is wel heel erg ruim 

begrip. Je gaat niet iets duurzaam bouwen om het over een paar jaar weer af te breken.  

 

Een prima speelplek voor onze kinderen wordt volgepland met woningen en een flink aantal 

parkeerplaatsen. Want als je er woont, moet je ook de auto kwijt kunnen. Niet iedereen kan 

met de fiets naar zijn werk! 

 

Als dit speelveldje verdwijnt, kunnen de kinderen alleen nog terecht in het Koogpark. Even 

buiten spelen zit er dan niet meer in. Zij moeten de druk bereden Benesserlaan en 

Plevierstraat oversteken. Ouders of grootouders moeten dan mee. Met als gevolg dat zij 

minder naar buiten zullen gaan.  

 

Weg is weg en dat groen komt nooit meer terug 

 

Er zijn genoeg beschikbare plaatsen in Uitgeest waar een bouwplan veel beter tot zijn recht 

komt: 



 

● De grond waar de Meet op staat. 

● Grond van de Molenhoek- en Vrijburgschool, die opgaan in de nieuwe school aan de 

Plevierstraat.  

● Het centrumgebied waar vroeger de bibliotheek stond. 

● De plannen met betrekking tot Geesterheem. 

● Het huttenweek terrein, die nu dient als grondopslag. 

● De kassen van Baars, waar wethouder Brouwer in juni vorig jaar al een 

intentieovereenkomst heeft getekend met Limmerkoog BV, voor de bouw van 

woningen voor jongeren en ouderen. 

● De nieuwbouw van appartementen en woningen aan de J.E. de Witstraat, Hogeweg 

en Middelweg. Het merendeel van de huidige bewoners gaan, of mogen, niet meer 

terug. Prima plek voor de jongeren, ook voor langere termijn.  

● Bijna 2000 vierkante meter braakliggende grond langs de Kleistunnel/Jacoba van 

Beierenlaan.  

 

Allemaal fors groter dan al het groen aan het grasveldje aan de Benesserlaan. 

 

Wij vragen U ervoor te zorgen dat met dit project en voorgenomen plan een pas op de plaats 

wordt gemaakt. Er moet beter nagedacht worden op welke plaats er recht gedaan kan 

worden voor huisvesting van jongeren, maar ook voor ouderen en middenhuur woningen 

waar heel erg veel vraag naar is. 

 

Nu is het een beetje; jij vraagt wij draaien. Hap snap beleid van het gemeentebestuur die 

niet alleen moet kijken naar de geschatte opbrengst van een half miljoen, maar ook wat het 

meeste recht doet aan de inwoners van Uitgeest. “Regeren is vooruitzien en niet reageren”.  
 

Zoals wethouder Brouwer onder meer in de Klimaatkrant schrijft; Wij moeten samen 

optrekken, ons voorbereiden op meer regenval of extreme hitte. Meer variatie aanbrengen in 

het aanbod van planten en dieren.  

 

Daar past het volbouwen van een “onbenut”, maar groen grasveldje waar onze kinderen 
spelen niet bij. 
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