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Inleiding
Ons Franse Gat is een samenwerking tussen bewoners van het Franse Gat, Franse Gat
Ambassadeur(s) en de lokaal actieve politieke partijen SP Veenendaal, GroenLinks Veenendaal
en PvdA Veenendaal. Gezamenlijk is er op elf december 2021 een activiteit gehouden waarbij er
uitgebreid is gesproken met enkele honderden inwoners. Aan de hand van deze gesprekken is
er besloten een enquête te houden onder alle bewoners van het Franse Gat Zuid.
Enquête en beveiliging
De enquête is bekend gemaakt via de speciaal aangemaakte website www.onsfransegat.nl.
Daarnaast is er tweemaal een flyer rondgebracht bij alle bewoners om inwoners aan te sporen
de enquête in te vullen. De enquête is niet openbaar gedeeld op sociale media kanalen of andere
kanalen van de deelnemers om zo vervuiling van de enquête te voorkomen. Ook is er controle
uitgevoerd op de invoer van de enquête, invoer vanaf hetzelfde IP-adres en/of hetzelfde adres
en/of hetzelfde mailadres en/of hetzelfde 06 nummer is gecontroleerd en indien aanwezig is zijn
dubbelle invoeren verwijderd.
Document
In dit document kunt u alle antwoorden terug vinden. In het tweede hoofdstuk is per vraag de
samengevatte beantwoording opgenomen. Alle los ingevulde beantwoording kunnen terug
worden gevonden in de bijlagen. Ook de vragenlijst is hier terug te vinden.
Dit document trekt geen (definitieve) conclusies, maar kan worden gezien als onderbouwing
voor de te maken keuzes en bied inzicht in de wensen van de bewoners. Mochten hierover
vragen zijn, dan kan er altijd contact worden opgenomen met onsfransegat@spveenendaal.nl.
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Enquêteresultaten algemene deel
Vanaf hier worden alle resultaten uitgewerkt weergegeven. De complete vragenlijst en de
overige reacties kunt u terugvinden in de bijlagen. In totaal hebben 90 bewoners de vragenlijst
ingevuld.

Naam
De eerste vraag betreft het vragen om de naam van de geënquêteerde. Omdat dit privégegevens
zijn kunnen wij deze wegens de AVG niet verstrekken aan u als lezer.

Bewoner van
88x ingevuld
Joop den Uylhof
Bart Poesiatstraat
Bartholomeus van der Helststraat
David Tenierslaan
De Savornin Lohmanstraat
Dr. Colijnstraat
Dr. Slotemaker de Bruïnestraat
Dr. De Visserstraat
Gerard Terborchstraat

1
2
1
1
26
11
2
2
2

Groen van Prinsterestraat
Jacob van Ruysdaelstraat
Klaas Katerstraat
Mr. Dr Schokkingstraat
Mr. Heemskerkstraat
Patrimoniumlaan
Rembrandtlaan
W.C. Beeremansstraat

1
1
14
4
9
2
2
7

Emailadres
Dit betreft het persoonlijke emailadres van de geënquêteerde. Omdat dit privégegevens zijn
kunnen wij deze wegens de AVG niet verstrekken aan u als lezer.

Mobiel telefoonnummer
Dit betreft het privé mobiel telefoonnummer van de geënquêteerde . Omdat dit privégegevens
zijn kunnen wij deze wegens de AVG niet verstrekken aan u als lezer.
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Woont u in een huur of koopwoning?
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Enquêteresultaten huurwoningen
Vanaf hier worden alle resultaten uitgewerkt weergegeven over het onderdeel wat ingevuld is
door alle geënquêteerden die in een huurwoning wonen.

Hoe lang woont u al in het Franse Gat?

Wat zijn voor u redenen om in het Franse Gat te wonen?

Overige reacties: overige reacties gaan vanaf hier opgegroeid tot een gezellige volksbuurt en
vanwege laagbouw. Tweemaal wordt er ook genoemd dat het niet echt met een reden is.
*Specifieke antwoorden op deze vraag zijn terug te vinden in de bijlage.
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Wat is uw huidige huur?

Wat zijn uw maandelijkse energiekosten?
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Als uw woning wordt gesloopt. Wilt u dan terugkeren in
de wijk?

Overige reacties: In de overige reactie worden zeer diverse redenen genoemd om wel/niet terug
te willen keren. Het licht er vooral aan in welke soort woningen teruggekeerd kan worden.
*Specifieke antwoorden op deze vraag zijn terug te vinden in de bijlage.

Is de verhuisvergoeding van €6334,- voldoende om uw
verhuiskosten te vergoeden?
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Is de terugverhuisvergoeding voor als u terug komt naar
het Franse Gat van €1750,- voldoende om de
verhuiskosten te vergoeden?

Is de terugverhuisvergoeding voor als u terug komt naar
het Franse Gat van €1750,- voldoende om de
verhuiskosten te vergoeden?
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Wat vindt u van een 26 meter hoog
appartementengebouw in het Franse Gat?
45x ingevuld
Past niet in de wijk
34x
Helpt de tekorten in de woningbouw oplossen 11x
Bang dat alle sociale woningbouw in dit soort
torens komen en er weinig grondgebonden
aangeboden worden
11x
Overige reacties: In de overige reactie wordt meermaals benoemd dat men het een belachelijk
iets vindt. Daarbij vinden een aantal geënquêteerden het niet passen binnen de sfeer en karakter
van de wijk. Een deelnemer verwacht dat dit goed zal passen voor ouderen. De reacties zijn
veelal vooral negatief.
*Specifieke antwoorden op deze vraag zijn terug te vinden in de bijlage.

Als ik terugkeer wil ik graag naar een:
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Wat wilt u nog meegeven aan de Franse Gat
wijkambassadeurs en/of de SP/GL/PvdA omtrent deze
plannen?
Diverse reacties zijn er ontvangen. Een aantal bedankjes, maar vooral veel reacties dat inwoners
weinig betrokken zijn en dat mensen graag beslissrecht willen hebben om het te laten blijven
zoals het is. Het beter luisteren naar de input van de inwoners is het meest gehoorde signaal.
*Specifieke antwoorden op deze vraag zijn terug te vinden in de bijlage.
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Enquêteresultaten Koopwoningen
Vanaf hier worden alle resultaten uitgewerkt weergegeven over het onderdeel wat ingevuld is
door alle geënquêteerden die in een koopwoning wonen.

Hoe lang woont u al in het Franse Gat?

Wat zijn voor u redenen om in het Franse Gat te
wonen?

Overige reacties: De overige reacties gaan vooral over de dichtbijheid van de winkels.
*Specifieke antwoorden op deze vraag zijn terug te vinden in de bijlage.
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Op welke waarde schat u uw woning in?

Wat zijn uw maandelijkse energiekosten?
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Ziet u de buurtgenoten uit huurwoningen graag
terugkomen in de wijk?

Ja, heel graag

Geen behoefte aan

Wat vindt u van een 26 meter hoog
appartementengebouw in het Franse Gat?
43x ingevuld
Past niet in de wijk
38x
Helpt de tekorten in de woningbouw oplossen 4x
Bang dat alle sociale woningbouw in dit soort
torens komen en er weinig grondgebonden
aangeboden worden
4x
Overige reacties: Veelal negatieve reacties, onder andere vanwege waardevermindering van de
eigen woning. Een tweetal positieve reacties zitten er ook tussen. Ook het wegvallen van de zon
in de tuin wordt als negatief ervaren.
*Specifieke antwoorden op deze vraag zijn terug te vinden in de bijlage.
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Wat wilt u nog meegeven aan de Franse Gat
wijkambassadeurs en/of de SP/GL/PvdA omtrent deze
plannen?
Vooral de hoogbouw komt nogmaals terug, mensen hebben hier grote problemen mee. Ook het
behouden van een sociale en leefbare wijk komt meermaals terug. Ook zijn er enkele reactie die
de woningbouw toejuichen en zijn er enkele kritische reacties.
*Specifieke antwoorden op deze vraag zijn terug te vinden in de bijlage.
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Bijlage
Hier zijn alle gespecificeerde reacties terug te vinden welke zijn ingevuld in de open gedeelten
van de enquête.

Huurwoningen
Onderstaande antwoorden zijn gegeven in het huurbewonersgedeelte.

Wat zijn voor u redenen om in het Franse Gat te wonen?
-

Ben hier opgegroeid
Woon hier nu 67 jaar en heb hier nog steeds schik
Gemeenschapszin
Gezellige volksbuurt
Niet echt met een reden. Woon er gewoon

Als uw woning wordt gesloopt. Wilt u dan terugkeren in
de wijk?
-

Ja, Graag op de zelfde plek, mits het een hoekwoning is zonder boven of benende buren.
Ik ben opgegroeid in het franse gat en zou graag terug willen
Misschien ligt aan de huur en wat er voor in de plaats komt qua woningen
alleen in een apartement zonder en niet 2x verhuizen.
Ja/nee ligt eraan wat er terug komt. Heb er niks van gezien
Het liefst zou ik zien dat er word geïnvesteerd in de al bestaande woningen
Als de tuin nog steeds 30 mtr is wel
Niet in voorgestelde hoogbouw
Weet ik nog niet

Wat vindt u van een 26 meter hoog
appartementengebouw in het Franse Gat?
-

Zijn dan eventuele andere opties wel goed bekeken?
Dat gaat nergens naar lijken het is niet toelaatbaar voor dit gebied
Het ligt er helemaal aan waar het komt in de wijk.
Er moet gewoon normale woningen komen voor ieder wat Wils en betaalbaar
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-

Zijn ze helemaal gek , opeens heb je 100 buren in je achtertuin weg vrijheid in zuid weg privacy
weg oud karakter
Verschrikkelijk!
Belachelijk, het past totaal niet bij het karakter van deze volkswijk !
belachelijk en past absoluut niet in de wijk, laat staan naar bewoners erachter met
koopwoningen
Hij zou komen op de plek waar ik nu woon. Word er verdrietig van om zo gebouw dan te moeten
zien in de mooie wijk

-

is mij verteld dat het in sfeer van de wijk terug gebouwd zou worden. En zie hier niet zo’n hoge
flatgebouw staan

-

Voor ouderen zou dit ideaal zijn maar vrees voor bovengenoemde reden

Wat wilt u nog meegeven aan de Franse Gat
wijkambassadeurs en/of de SP/GL/PvdA omtrent deze
plannen?
-

-

-

Er zou meer en beter gecommuniceerd moeten worden vanuit de woningbouw. Dat het hier plat
gaat begrijp ik, maar het geeft zoveel onzekerheid. De bijeenkomsten die gegeven worden zijn
op tijden dat ik werk, heb het gevoel dat ik daardoor informatie mis. Ik werk in de zorg, alleen
maar avonddiensten. Het geeft mij het gevoel overal buiten te staan. Ik woon alleen en begrijp
dat ik niet meer een eengezinswoning ga terug krijgen. Wat zijn dan mijn opties, wat zijn mijn
rechten? Komen er woningen op de grond met een klein tuintje? Heb ik nog in ieder geval 2
slaapkamers? Hoe gaat dat allemaal met verhuizen, het is zoveel, woon hier al 25 jaar. En zo
spookt er bij tijd en wijle van alles door mijn hoofd. Duidelijkheid en inspraak, zo belangrijk voor
de bewoners van deze fijne wijk!
Wil de opdracht aan deze politieke partijen meegeven dat de gemeente Veenendaal en
Patrimonium terug naar de tekentafel moeten om de hoge appartementen aan de gehele Klaas
Katerstaat en de Mr. Dr. Schokkingstraat aan te passen in normale laagbouw en te woningen.
En deze hoogbouw appartementen pas te realiseren in de laatste fase bij de A12 boven
Veenendaal Oost.
Ik ben hier speciaal komen wonen om mijn autistische dochters een thuis te geven. Een plek
waar ze veilig kunnen ontladen en daar hebben ze nou eenmaal ruimte voor nodig. Ik ben bang
dat dat straks, door kleine tuinen en/of kleine appartementjes niet meer lukt. Succes heren!
Alle historie en geschiedenis word beetje bij beetje weggegumd uit Veenendaal, zonder ook
voor Veenendaalse oude wijken is Veenendaal een moderne lege cel zonder gevoel voor
nostalgie en respect voor het verleden
Wij willen niet 2x verhuizen en wij vinden dat de verhuurder hulp moet bieden bij het verhuizen.
De verhuurder wil slopen en nieuwbouw daar hoort ook hulp met het verhuizen bij. En zeker bij
ouderen.
Er is beloofd dat het karakter van de wijk behouden zou blijven, een hoge flat is dat absoluut
niet! De geloofwaardigheid is nu al aan diggelen en dit maakt mij wantrouwig en boos.
Maak het kindvriendelijk diervriendelijk veel groen en betaalbare woningen maak het niet
duurder wij als bewoners willen in de toekomst terug zien bijv samenhorigheid
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-

blijf jullie AUB je inzetten voor de minima mensen in Veenendaal, ik moet met 50 euro in de
week rond komen , dat is geen pretje als de huren nog hoger worden
Meer hulp met het verhuizen want wij hebben hier niet om gevraagd en dan is de verhuurder
hier verantwoordelijk voor. En zeker voor ouderen.
We hebben nu hele grote tuinen maar een tuin van max 12meter vind ik echt te klein. We wonen
in het Fransegat juist voor de grote tuin.
De huidige tuin is mijn vakantie. Door de tuin veel kleiner te maken wordt ook mijn enige vakantie
een stuk minder leuk.
Dat de bouwvereniging verplicht wordt om de huizen beter te isoleren bv dubbele beglazing op
de boven verdieping.
Inspraak in renovatieplannen bij Patrimonium. Ik word nu niet meegenomen in de aanpak.
Wanneer horen wij weer wat. Nergens informatie te vinden. Meer duidelijkheid.
Dat jullie niet zo moeten zeiken en de mensen niet tegen elkaar opstoken
Dat deze plannen het karakter van deze wijk totaal veranderd.
Luister goed naar de mensen om u heen blijf strijdvaardig
Géén “stadse fratsen” in eigenlijk groot gegroeid “dorp”.
Dat ik hoop dat ze de sfeer van de wijk kunnen behouden
Zonder een eerlijk besluit ga ik zuid niet uit
GeenOranjeTorens#Zwembad..#GezelligeVeiligeWijk
Blijven jullie kritisch volgen ? Is noodzaak
Behoud zoveel mogelijk de oudere bomen
Dat we enig beslistrecht hebben.
Laat het blijven zoals het is.
Bedankt dat jullie helpen!
Geen huur verhogingen.

Koopwoningen
Onderstaande antwoorden zijn gegeven in het koopbewonersgedeelte.

Wat zijn voor u redenen om in het Franse Gat te
wonen?
-

Diversiteit
Dicht bij winkels/station
De winkels
de woning naar mijn wens
leuke wijk met veel ruimte zonder hoogbouw
gerenoveerd koophuis. winkels goed bereikbaar
Samenloop van omstandigheden
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Wat vindt u van een 26 meter hoog
appartementengebouw in het Franse Gat?
-

waardeloos! Zonder enige vorm van overleg/inbreng krijg ik een flat in mijn achtertuin!
het haalt mijn zon weg en vertroebelt mijn uitzicht
Volstrekt mesjogge

-

idioot zo'n hoog gebouw in een woonwijk

-

Wij woonden in de w.c. beerenmansstraat. Toen bericht kwam van de vernieuwingen van de
wijk hebben wij een huis elders in de wijk gekocht
waarde vermindering van je huis
Zwaar van invloed op de (nagatief)waarde van mijn woning
Alle geplande hoogbouw langs de rand wordt zwaar zichtbelemmerend en gaat een sterke
waardedaling van onze woningen beteken.
Neemt zon weg in onze tuinen, bang voor verloedering vd wijk, haalt karakter van deze wijk weg.
prima, er is hoop vraag naar dit soort woningen dichtbij winkels. mits het ontwerp verder in orde
is prima toevoeging, zeker op die plek.
Prima (Waarom is deze optie er niet? En jullie plaatje is erg misleidend. 26 meter is geen 15
etages

-

Wat wilt u nog meegeven aan de Franse Gat
wijkambassadeurs en/of de SP/GL/PvdA omtrent deze
plannen?
-

Alleen gezamenlijk bereiken we het behoud van een mooie sociale en leefbare wijk
Hoogbouw past niet in deze wijk
Ik heb koop maar zou wel appartement willen. En wat dacht je van parkeerprobleem, nu al
heftig. Dat de bestaande koopwoningen passen in het nieuwe plan van de gemeente en dat onze
leefomgeving niet verslechterd.
geen enorme hoogbouw in de wijk, belachelijk..
ABSOLUUT onaanvaardbaar dat er 27 meter hoog wordt gebouwd. Kan ECHT niet. Welke
bedenker van dit bizarre plan wil dit in zijn/haar eigen achtertuin. En dan hebben we het nog
niet eens over de waardevermindering van de koopwoningen in de omliggende straten.
Beste, alle begrip voor de woningnood, maar ik heb hier niet voor gekozen! Waarom een toren
van 26mtr!! Wie gaat mij, ons, compenseren voor het verlies in waarde van mijn, onze,
koopwoning en verlies in woongenot?
Minder hoogbouw en meer groen. Er kunnen ook meer (kleinere) grondgebonden woningen
geplaatst worden. Hou ook rekening met de bewoners van koophuizen. Veel hoogbouw geeft
vaak ook een verloedering van het straat beeld.
Blijf van zuid af het is nu een leuke gezellige buurt laten we dat zo houden
Wat meer openheid zou patrimonium en de gemeente sieren. Als aangrenzende straat voelen
wij ons als eigenaren zwaar benadeeld door deze plannen.
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-

-

-

-

Wij als kopers zijn tot nu toe nog niet in het proces betrokken. met name de hoogbouw lang de
rand gaat voor ons grote consequenties hebben. Onze vraag aan de Gemeente en Partimonium
is. Waarop worden wij niet in de processen betrokken? (ergens in betrokken worden zien wij
als iets anders dan dat we ergens zelf wat info kunnen vinden) Wat wil de Gemeente en
Patrimonium? Er in overleg uitkomen of veel eindeloze gerechtelijke procedures. Momenteel
lijkt het laatste het geval.
Kom maar op met die bouw! Gaat veel helpen met het woningtekort!
Is gewoon een mooi plan, op naar de toekomst. Mensen moeten niet zo zeuren en bekrompen
denken. Stedenbouw aan professionals overlaten a.u.b. i.p.v. ondeskundige burgers.
Deze actie komt nogal tendentieus over. Alleen al zo'n poster met misleidend plaatje van een
woontoren van 26 meter met 15 etages, schaamt u zich. Even rekenen: etages van 1,7 meter
hoog? Moet ik me hierdoor vertegenwoordigd voelen? En rommelige enquete, voor wie is dit
nou bedoeld? Er wonen toch ook een heleboel mensen in het Franse Gat met een huur/koophuis
buiten de nieuwbouwzone, wat moeten die met verhuisvragen? En ik zie vanuit met name SP
vaak vooral protest tegen verandering, maar geen oplossingen. Mag je ook positief zijn over de
plannen (incl meer hoogbouw)?
Zorg voor voldoende eengezinswoningen om ook de wijk in de toekomst goed te houden. Te
veel appartementen gaat in de toekomst een negatieve invloed hebben
Wij zijn reeds verhuisd omdat wij de mogelijkheid kregen om een nieuwbouwwoning te kopen
in onze geliefde wijk het Franse gat.
Mijn huis heeft nu vrij zicht naar de Hovystraat, veel privacy. De toren zal de waarde doen
dalen. Krijgen we planschade vergoed?
Laat de prachtige bomen aan de Bart Poesiatstraat staan. Vele vogels leven hierin en de bomen
geven een heel aantal tuinen van bewoners aan de Savornin Lohmanstraat privacy.
Laat de wethouder eens persoonlijk in de wijk komen voor gesprek met buurtbewoners
Meer woningen in de nieuw te bouwen wijk geeft meer auto’s en nog grotere
parkeerproblemen. De straten staan nu al overvol met auto’s. De te bouwen woningen zijn
veelal geen eengezinswoningen maar appartementen.
De achterpaden tussen koop- en huurwoningen zijn nu vaak strikt afgescheiden door de
woningbouw. Het zou de integratie tussen koop- en huurbewoners bevorderen als wij ook recht
van overpad zouden krijgen (en dan uiteraard ook meebetalen aan onderhoud). Toen ik de
woning kocht heb ik dit bewust gedaan om van betekenis te zijn in de wijk, maar dit valt me
erg tegen van de woningbouw.
Geen hoogbouw in de wijken afbreuk van waarde van de koopwoningen
Ik zit zelf in een luxepositie als koopwoner. Maar ik maak me zorgen. Een van de fijne dingen
van deze wijk is de mix van koop en huur, waarbij beiden type bewoners blij en trots op hun
wijk zijn. Er is zichtbaar veel cohesie onder huurders; zij zorgen goed voor hun huizen en voor
elkaar. Ook is de kleinschalige huurbouw aantrekkelijk en bevordert die trots, cohesie en
gemeenschapszin onder huurders. Door opschaling kan dat allemaal verdwijnen en dat raakt
ook de kopers in de wijk. Ik zou zuinig zijn als gemeente op de huidige gemeenschap en de
balans die nu bestaat in de wijk. Hoewel ik de argumenten van Patrimonium ten aanzien van
renovatie (simpelweg: duur) snap, denk ik ook dat de huidige bebouwing redelijk uniek is in
architectonische zin: de tuinstad, gemeenschappelijkheid, eer en trots voor huurders. In de
plannen zie ik in naam veel groen, delen en duurzaamheid -- maar ik zie dat eigenlijk helemaal
verder niet zo terug in de architectuur. Ik zie vooral grotere eenheden, kale stoepen (die we
'Delfts' noemen, maar doe niet uitnodigend zijn om daadwerkelijk in te gaan zitten of tuinieren
-- het worden saaie tegelstrips als toegang tot portieken). Ik zie weinig ruimte voor autonomie
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en 'ownership' voor huurders. En eigenlijk ook weinig 'ontmoeting' en veel beoogd parkeerleed
(want je kan wel tuinen kleiner maken om parkeerplaatsen te maken maar als je tegelijkertijd
het inwonertal verdrievoudigd, zie ik vooral een tekort en toekomstig leed). Ook zie ik weinig
vriendelijkheid in de 'impressies' in de informatie -- vooral veel blokken, in grauwe grijzen en
gelen in strakke lijnen. Daarmee ontstaat vervreemding en zie ik ook weinig aansluiting (of
inspiratie) in de huidige bouw die zich kenmerkt door een zekere speelsheid. Niet alleen in het
metselwerk, maar vooral ook in houtwerk en spijlen. Als buurtbewoner ben ik dus eigenlijk
bang voor vervreemding en toch ook verloedering door het doorhalen van deze aansluiting bij
het verleden en huidige karakter van de wijk. Het is niet eens zozeer de 'torenflat' (al ben ik
geen fan), maar meer de algehele opschaling en verdichting van globaal 6 meter naar een
standaard 11 meter in saaie blokkendozen. En ook vind ik het belangrijk dat huurders worden
meegenomen. Dat lijkt nu toch relatief weinig te gebeuren. Nogmaals, ik ben bevoorrecht in
m'n koopwoning. Maar ik zie wat er voor de huurders én de wijk op het spel staat. En dat maakt
me niet blij.
Triest dat deze wijk wordt volgepropt met wooneenheden terwijl in Oost percelen van zo’n
1000 m2 zijn uitgegeven voor 1 huis.
Bewoners van de koopwoningen aan de Colijnstraat 8-30 zien op tegen een 13 m hoog
appartementengebouw tegenover hun woningen. De nieuwe rooilijn ligt weliswaar wat verder
dan de huidige eengezinswoningen, maar waarom niet nog verder naar achter plaatsen, zodat
het in lijn is met de woningen van Colijnstraat 39-53?
Ik was niet op de hoogte dat een informatiebijeenkomst was georganiseerd. Wel is er
binnenkort een voor de a.s. school naast de Sionskerk
Luister naar de huidige bewoners
grote gebouwen van hoger dan 3 verdiepingen horen niet in een gezellige nostalgische oude
wijk... die horen langs de buitenring van veenendaal en echt niet midden in de gezellige wijk
Ik heb echt begrip voor de woning nood Maar zet z'n monster lekker in oost. Het franse gat is
een echte oude arbeiders wijk. Dit moet behouden blijven. Regel meer 1 gezins woningen met
wat kleinere tuinen. En betaalbaar. Neem een voorbeeld aan de wijk Vreeswijk in Rhenen. Oud
vervangen voor nieuw. Maar wel zo dat het passend is in de wijk. We wonen in een dorp! Niet
in de Bijlmer!!!
Het was verstandig om er geen politiek plaatje aan te hangen.
Vernieuwen van de huidige woonblokken zoals in de Talmastraat is uitgevoerd (dus geen
hoogbouw meer in deze wijk.)
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