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GG/RO/HS

verzonden

onderwerp: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan “Waterfront”.

Geachte heer Bijl,

In uw bovenvermelde brief maakt u uw zienswijze kenbaar op het ontwerpbestemmingsplan “Waterfront”.
Uw zienswijze richt zich op het beperken van de bouwhinder voor de omwonenden. Als
uitvloeisel hiervan geeft u aan dat u aan de nog aan te vragen omgevingsvergunning,
graag enkele specifieke voorschriften verbonden zou willen zien.
Uw bezwaren richten zich derhalve niet tegen het bestemmingsplan, maar wel tegen de
nog te verlenen omgevingsvergunning.
Uw zienswijze vormt geen aanleiding om de bestemmingsplanprocedure af te breken, dan
wel het bestemmingsplan aan te passen.
Niettemin hebben wij uw brief voor een reactie voorgelegd aan de bouwer van de
woningen, Herkon B.V.
Het bouwverkeer aanpassen aan de bestaande wegen.
De route naar de bouwplaats is door de gemeente vastgesteld. Een andere route is
overigens niet mogelijk.
Aanvoer van bouwmaterialen na 08.30 uur voor de veiligheid van de fietsende
schooljeugd. Geen aanvoer toestaan na 17.00 uur. Niet overnachten op de openbare weg.
Gebruikelijk is dat de aanvoer van bouwmaterialen plaatsvindt tussen 06.30 en 08.00 uur.
Na 17.00 uur vindt er geen aanvoer meer plaats. Er zal niet worden overnacht op de
openbare weg.
Voorgesteld wordt om de opstelplaats voor vrachtwagens te maken op het bedrijvenpark
Seggelant in plaats van op de Oosterlandsedijk.
De opstelplaats dient zich te bevinden in de buurt van de bouwplaats. Om deze reden is
een opstelplaats in het bedrijvenpark niet aan de orde.
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Heeft u vragen over of opmerkingen op deze brief? Neem dan contact op met
H.L.C. Snoeij.
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