
Stuknummer: 18.088777Bewoners Westerpark 1, 9, 13, 17 en 19 
wonende in gebouw Accent 1742 BW Schagen. 
Contactpersoon: G.J. Bonouvrie 

Westerpark 9 
Tel: 0224-212323

Schagen, 15 november 2018

Gemeenteraad van Schagen 
T.a.v. Steven Lehman I Afdeling Ruimte 

Sjoerd Bek t Ruimtelijke Ordening 
Postbus 8 
1740 AA Schagen

GEMEENTE SCHAGEN

!MG 1 5 NOV 2018

AFD:

onderwerp: Bezwaren tegen ontwerpbestemmingsplan Westerpark Schagen

Geacht college.,

Op de voorlichtingsbijeenkomst op het gemeentehuis, gehouden op 8 november jl., zijn er enkele 
bezwaren onder bewoners naar voren gekomen op het bouwplan met de daarbij behorende 
omgeving.

1. Het hoogbouwgedeelte aan de zuidzijde komt veel te dicht op aan de weg en de aanwezige 
bebouwing (gebouw Accent) te staan. Dit zal een “ingesloten gevoel” gaan veroorzaken.
Het uitzicht wordt een muur.

2. Mist in het totaal voor het gebied de veiligheid voor voetgangers en fietsers. Temeer dat het 
aantal zal toenemen. Je zult maar op de rijbaan van het Westerpark lopen achter je kinderwagen met 
kind. Verkeer met in/uitstekende auto’s, brommers en horde schoolfietsers.

3. Een ruime draaimogelijkheid voor vrachtauto’s aan de zuidzijde van het Westerpark is er niet.
Dit geeft brokken en onveiligheid.

4. Géén uitrit voor autoverkeer maken vanuit onder het gebouw met draairichting langs Accent.
Dit is enigste gebouw dat aan de oostzijde op de begane grond bewoning kent.

5. Er bestaat vrees dat huidige parkeerplaatsen door de nieuwe bewoners van het plan zullen worden 
ingenomen, dit in verleden in analogie met het kantoorgebouw.

Namens ondertekende bewoners, met vriendelijk groet.,

r. P. Cenin - Dhr. G. Bonouvrie - Mevr. A. Koning - Mevr. N. Breebaa: 
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Bestemmingsplannen

er

d Bestemmingsplan Woningbouw Westei
planstatus : ontwerp 2018-10-17
identificatie : NLIMRO.0441.BPWE
type plan : bestemmingsplan
naam overheid : gemeente Schagen
ondergrond : basisregistratie groo
IMRO-versie : IMRO2012
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