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Geachte heer Menzel,
Dank oor uw bericht van 20 september j.l. aangaande onze zienswijzen op het ontwerp
bestemmingsplan Wijngaard in Huizen..
De door u, in overleg met ons, opgestelde zienswijzen, komen overeen met de door ons
aangegeven op- en aanmerkingen op het plan.

Vertrouwend u hiermede van dienst te zijn, verblijf ik, mede namens mijn zus, J.J.M.van der
Wielen – Mensch.
Hooachtend,
N.H.A. Mensch,,
p.a. J.J.M. van der Wielen – Mensch,
Eemnesserweg 62,
1271 LW Huiuzen.
Van: Menzel, Willy [mailto:w.menzel@huizen.nl] 
Verzonden: donderdag 20 september 2018 11:31
Aan: 'nha.mensch@probrace.nl'
CC: 'mens2508@hotmail.com'; Beuving, Michel
Onderwerp: Uw mondelinge zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan Wijngaard
Geachte heer Mensch,
Naar aanleiding van ons gesprek van hedenochtend, ontvangt u hierbij de schriftelijke
bevestiging van uw zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan Wijngaard (bouw 7 woningen).
Uw zienswijzen zijn als volgt:

1. Kan het bouwvlak van het trafohuisje worden aangegeven zodat alleen binnen het huidige
bouwvlak kan worden gebouwd zodat het trafohuisje niet kan worden vergroot? Op
basis van het bestemmingsvlak lijkt het erop dat het trafohuisje ook groter kan worden
waardoor het dichter op de woning Eemnesserweg 62 komt te staan.

2. Waar zijn de luchtwarmtepompen gesitueerd? Als deze aan de achterzijde van de
huurwoningen worden geplaatst, wat zijn dan de geluideffecten op de woning
Eemnesserweg 62?
Als ze aan de voorzijde van de dichtstbijzijnde woning (t.o.v. Eemnesserweg 62) worden
geplaatst, wat is dan het geluideffect op Eemnesserweg 62?

3. Kan bij het achterpad voldoende verlichting worden aangebracht o.i.d. zodat de veiligheid
kan worden gegarandeerd c.q. dat het geen hangplek voor jongeren wordt?

Wij hebben getracht uw zienswijzen zo duidelijk mogelijk weer te geven.
Als u van mening bent dat uw zienswijzen niet juist zijn weergegeven, verzoeken wij u vriendelijk
om dit aan ons te melden.
Als wij binnen 1 week geen reactie van u hebben ontvangen, gaan wij ervan uit dat u akkoord
bent met de bovenstaande zienswijzen.
Uw zienswijzen worden (samen met andere zienswijzen) door de gemeente beoordeeld en
beantwoord in een Nota van beantwoording zienswijzen.
U ontvangt hiervan te zijner tijd een afschrift.
Als u het niet eens bent met de beantwoording van uw zienswijzen, heeft u de mogelijkheid om
in te spreken bij de raadscommissie (voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan).
Als het bestemmingsplan door de gemeenteraad is vastgesteld, heeft u de mogelijkheid om
eventueel beroep in te stellen.
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Over de procedure en de mogelijkheden om te reageren, informeren wij u te zijner tijd.
Omdat ik u telefonisch niet kon bereiken, stuur ik u hierbij nog de informatie over de locatie van
de warmtepompen.
De warmtepompen zijn op de tekening aan de voorzijde van de 3 woningen aangegeven (WKO
buitenunit – zie bijgevoegd document).
Uit navraag bij onze afdeling vergunning blijkt dat voor plaatsing in de achtertuin een nieuwe
vergunning zou moeten worden ingediend.
Ik verwacht niet dat de ontwikkelaar dat snel zal doen.
In de stukken bij de vergunningsaanvraag is de WKO-installatie niet nader omschreven.
Warmtepompen zijn echter vergelijkbaar met airco-installaties.
Ik ga ervan uit dat uw vraag, over de locatie van de luchtwarmtepompen, zo is beantwoord.
Mocht u nog nadere informatie wensen, kunt u mij natuurlijk bellen of mailen.
Met vriendelijke groet,
Willy Menzel
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Van: Caroline van Rooijen
Aan: Menzel, Willy; Beuving, Michel
Onderwerp: Ontwerp bestemmingsplan Wijngaard
Datum: woensdag 19 september 2018 19:28:23

Uw schrijven van 8 augustus 2018
Nummer Z.002745
Betreffende : De wijngaard

L.S.

Bij de gemeente ligt een ontwerpplan voor de bouw van woningen op het schoolplein van de voormalige
Wijngaard.

Ik woon aan de Kpc de Bazelstraat en maak me ernstige zorgen over het behoud van de prachtige oude eiken
die hier staan.
Volgens de gemeente sneuvelt er maar 1 maar ik betwijfel of dit alle schade zal zijn.
Navraag heeft ons geleerd dat de 4 eiken aan de Zuiderweg zullen blijven staan maar dan in de voortuin van de
kopers?
Hoe is dan hun voortbestaan verzekerd? Krijgt de koper hier een verbod tot kappen?
Of krijgt de koper de kapvergunning cadeau?

Graag ontvangen we uw garantie en die van alle betrokken partijen dat dit geen ‘verkapte’ manier is om toch
deze bomen te laten verdwijnen!

Er leeft hier tenminste een uil, en nog vele soorten vogels, specht, Vlaamse gaai,  vinken etc.  gebruiken deze
bomen, de Quickscan is een moment opname, ik woon hier al 30 jaar.
En jazeker zijn er eekhoorns, maar nergens gemeld in de media.
Na de verbouwing van de school  hebben we al veel vleermuizen en soorten vogels in getal zien verminderen.

En het historisch beeld?
Het schoolhek moest deswege gehandhaaft blijven. Dit zal dan toch zeker ook voor deze beeldbepalende bomen
gelden?

Daarnaast is er hier nu al (na herinrichting van het schoolgebouw) sprake van veel verkeers- en parkeeroverlast.
In 3 omringende straten hebben we ook nog eens overlast van lawaai (O.a. tot diep in de nacht stoppende
auto’s) en uitpuilende afvalcontainers en zwerfvuil.
(Dat is een van de redenen voor de stoppende auto’s: men dumpt alles bij de containers)

Hoe wilt u de alerte acties bij brand garanderen?
Als de woningen er staan is het binnenterrein van de voormalige school niet meer te bereiken.
Nu al vind alle verkeer, laden en lossen,  plaats in de kleine straat voor onze woningen, omdat het hek rond dit
gebouw moest blijven bestaan er geen autoverkeer mogelijk is op het terrein.
Iedere bezorger stopt voor onze deur en moet vervolgens uitladen en het terrein op zien te komen, of nu een
postpakketje of een wasmachine betreft: alles!
De nauwe doorgangen zijn niet berekend op brandweer of ambulance!

De majestueuze oude eiken maken van deze verpauperende buurt toch nog net iets anders en deze zomer was
hun schaduw meer dan welkom!

En wat de wijziging van de bestemming betreft: Wonen is belangrijk, maar de kinderen? In deze en de hier
tegenoverliggende bloemenbuurt kunnen kinderen alleen op de steeds drukkere straten spelen en nu ook het
plein verdwijnt is er niets meer waar ze veilig kunnen spelen.
(Ja, het mocht niet, maar dat doen ze in de avond en vakanties al zeker 30 jaar)

Als laatste een verzoek: als de bouw doorgang vind.
Vriendelijk verzoek de bouw activiteiten niet weer de concentreren in de Kpc de Bazelstraat, het is te krap, te
nauw, we kunnen nu al nergens parkeren en het heeft ons al te veel hoofdpijn gegeven.
De draai maken kan heel goed op de Zuiderweg, daar is altijd wel ruimte!
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Geen bouwkeet en draaiende motoren, af en aan rijdende busjes en lawaai van de werkers om 6 uur ‘s ochtends
meer in deze straat, het was genoeg!

De verzakkingen in de straat zijn u misschien meer bewijs dan onze hoofdpijn?
Graag wat consideratie dan voor deze al overbelaste straat!

Graag hoor ik wat u verder bespreekt, besluit en verder heeft gedaan met de ingediende zienswijzen,

Vriendelijke groet,

Caroline van Rooijen
Bereikbaar onder dit e-mailadres


