
 
 
Van: 
Verzonden: woensdag 7 juli 2021 17:36 
Aan: Raadsleden en griffier 
 
Onderwerp: Gemeenteraad 8 juli 2021 - Agendapunt 12 - Verzoek herziening 
bestemmingsplan Nieuw Bussummerweg 171, Huizen  
 
 
Geachte Raadsleden, 
 
Ons is per toeval ter oren gekomen dat er morgen een verzoek wordt besproken in de  
gemeenteraad tot verkaveling van Nieuwe Bussummerweg 171. Wij zijn 

van dit perceel.  
Dat wij hier per toeval achter moest komen verbaast ons zeer. Het is niet gepubliceerd in 
de Omrooper. Als direct belanghebbenden heeft niemand ons geïnformeerd. Het 
verbaast ons des te meer omdat wij de gemeente en de eigenaar van het perceel samen 
met mijn buren van op 31 augustus 2020 en 14 
september 2020 per email helder heb laten weten dat splitsen van zijn kavel 
wat ons betreft op bezwaar kon rekenen. 
Wij hebben via de website het Raadsvoorstel ingezien wat u morgen bespreekt. Hierin 
wordt geadviseerd om het verzoek tot het wijzigen van het bestemmingsplan af te wijzen. 
De argumentatie is helder en deze onderschrijven wij geheel. Hoe dan ook zal extra 
bebouwing van een seniorenwoning het groene karakter van onze mooie buurt 
aantasten. Het heeft een significante impact op de unieke fauna (zoals 
reeën, hazen, eekhoorns, vos, vogels, uilen en buizerds). Het naastgelegen gebied ‘het 
Luchtkasteel’ is niet voor niets recentelijk door het GNR als stiltegebied aangemerkt. 
De precedentwerking die van verkaveling uit zou gaan baart ons tevens grote zorgen. 
Wie garandeert dat een seniorenwoning niet uitgebouwd wordt tot gezinswoning? 
We hebben als gezamenlijke achterburen inmiddels diverse keren ons ongenoegen geuit 
aan zowel de ambtenaren van de afdeling Omgeving als wethouder Boom over het feit 
dat de eigenaar van het perceel inmiddels (zonder vergunning) is begonnen met het 
kappen van goede bomen achterop het perceel waarop hij de seniorenwoning wil 
hebben. 
Een seniorenwoning op dit perceel zal snel een waarde hebben van >1miljoen euro. Dit 
zal dus niet bijdragen aan de doorstroming op de woningmarkt voor de doelgroep die dat 
nodig heeft. 
Samengevat, wij willen u dringend verzoeken het advies om tegen te stemmen op te 
volgen en er bij de wethouder op aan te dringen de procedure omtrent dergelijke 
verzoeken zodanig te herzien dat bij voorbaat omwonende belanghebbenden in dit soort 
verzoeken worden gekend. 
 
Zeer veel dank daarvoor. 
 
Met hartelijke groeten, 
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