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Update Rozelaar Odijk 
Terugblik inloopavond, omgevingsvergunning en hoe verder? 
 
Op 11 februari was de derde inloopavond waar de plannen voor de Rozelaar 
in Odijk te zien waren. Wat is de planning, is dit het definitieve plan, hoe 
duurzaam wordt het, hoe gaat bouwverkeer rijden, kunnen omwonenden nog 
parkeren tijdens de bouw, voor wie worden de appartementen gebouwd en 
wanneer worden ze opgeleverd? Zomaar enkele vragen en opmerkingen die 
ter sprake kwamen op de inloopavond. In deze nieuwsbrief komen deze aan 
de orde en blikken wij vooruit op het vervolg. 

 
De plannen in het kort 
Op de locatie tussen de Zeisterweg, Rozelaar en Korenbloem in Odijk gaat 
LEKSTEDEwonen een kleinschalig gebouw van 12 appartementen realiseren. Voor deze 
locatie is een woonbestemming met bouwmogelijkheden aanwezig. Wij hebben hiervoor 
het plan De Rozelaar gemaakt. LEKSTEDEwonen geeft met dit plan ook invulling aan de 
grote vraag naar kleinere en sociale huurwoningen in de gemeente Bunnik. 

 
Voortraject en aangepast ontwerp 
In december 2018 zijn de eerste plannen voor het verplaatsen van de dierenweide en de 
bouw van appartementen gepresenteerd in het gemeentehuis. De input van die avond zijn 
door de gemeente en LEKSTEDEwonen meegenomen in de verdere uitwerking. De 
gemeente Bunnik heeft in overleg met kinderboerderij Dier en Wij een alternatieve locatie 
gevonden. Eind 2019 is het nieuwe terrein aan het Pad door Dalenoord in gebruik 
genomen door Dier en Wij. Het vrijgekomen terrein ligt momenteel braak en is bouwrijp 
opgeleverd door de gemeente. 
 
Vervolgens hebben wij het schetsontwerp toegelicht tijdens een inloopavond (juni 2019). 
De vragen en opmerkingen van de omwonenden en betrokkenen zijn in overleg met de 
gemeente en architect zoveel mogelijk verwerkt tot een aangepast ontwerp. 
In vergelijking met juni 2019 is het aantal parkeerplaatsen verhoogd van 12 naar 15, het 
gebouw is smaller gemaakt (verkleind) en de dakopbouw is aangepast. Het aangepaste 
ontwerp, de plattegronden van de appartementen en het parkeerterrein zijn toegelicht 
tijdens de derde inloopavond in het Dorpshuis Odijk (februari 2020). 
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Voor wie worden de appartementen gebouwd? 
De 12 appartementen worden verhuurd in de sociale 
sector en zijn bedoeld voor 1 en 2 persoonshuishoudens. 
Op iedere woonlaag komen vier appartementen.  
Bij toewijzing willen wij voorrang geven aan 65-plussers 
en mindervaliden (begane grond) en aan jongeren tot en 
met 29 jaar (2e verdieping). Op de plattegrond hiernaast 
staan de appartementen op de 1e verdieping. De gele 
vlakjes zijn de woonkamers en slaapkamers. De blauwe 
vlakjes zijn de badkamers, de roze de technische ruimten, 
de oranje de gangen de groene vlakjes zijn de balkons. 

 
Wanneer start de verhuur? 
De verhuur van de sociale huurappartementen start nadat de bouw is gestart. De 
appartementen worden dan te huur aangeboden op www.woningnetregioutrecht.nl. 
Vanwege de grote vraag naar kleinere en sociale huurwoningen in de gemeente Bunnik, 
overlegt LEKSTEDEwonen met de gemeente Bunnik over de toewijzingsvoorwaarden. Denk 
hierbij aan voorrang voor 65-plussers en jongeren (zie hierboven) en eventuele voorrang 
voor ‘lokaal woningzoekenden’ (inwoners gemeente Bunnik). 

 
Omgevingsvergunning en duurzaamheid 
Voor het plan hebben wij een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Bunnik 
(publicatiedatum 1 april). Daarnaast is de aanbesteding opgestart en komende periode 
verkennen verschillende aannemers het bouwterrein. 
De nieuwbouw voldoet bij aanvraag van de omgevingsvergunning aan de duurzaamheids-
eisen en aan het actuele bouwbesluit. In overleg met de aannemer wordt invulling 
gegeven aan de verdere uitwerking, zoals het gebruikmaken van een combiwarmtepomp. 
Het dak van het appartementengebouw wordt voorzien van zonnepanelen. 
 

Vervolg 
In overleg met de gemeente Bunnik en de aannemer wordt bepaald hoe het bouwverkeer 
gaat rijden en wordt de bouwplaats ingericht. Dan is er ook meer duidelijkheid over de 
parkeermogelijkheden tijdens de bouw. De bouw van De Rozelaar start naar verwachting 
winter 2020-2021 en duurt maximaal een jaar*. In een volgende nieuwsbrief kunnen wij  
u meer vertellen over de aannemer, bouwverkeer en start nieuwbouw. 
* Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. 

 
Kijk voor meer informatie over LEKSTEDEwonen, onze (nieuwbouw)projecten en aanmelden 
(digitale) nieuwsbrieven op www.lekstedewonen.nl. 
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