
Bedankt voorzitter! 

 

Als eerste wil ik zeggen dat ik deze inspraak doe namens de omwonenden van het perceel 373 en 

372 beide sectie H, die ook de brief hebben ondertekend met het registratie nummer 20.055310. 

In deze brief geven wij als omwonende aan dat wij tegen de voor ingenomen plannen van de 

eigenaar zijn om 5 woningen te realiseren op het perceel 372, sectie H. Deze plannen zijn ons 

bekend gemaakt door de zoon van de eigenaar die de huizen grenzend aan het perceel is langs 

gegaan.  

Deze mededeling heeft veel onrust los gemaakt in de buurt. Vandaar ook dat wij onze krachten 

hebben gebundeld en recentelijk u nog een brief (zie uw ingekomen stukken) hebben gestuurd met 

daarin veel argumenten die de bouw van huizen op het perceel tegen werken (onderwerp 201228 

brief bewoners Mezenhof, Sperwerhof en Oudedijk inzake vervolg realisatie 5 huizen op perceel 

372, sectie H (20.961169)). 

Enkele genoemde argumenten zijn: 

-Aantasting van het cultuur-historisch landschap. 

-Aantasting van het provinciaal monument de Oudedijk. 

-Aantasting woongenot en privacy van de omwonende. 

-Toename verkeer op de Oudedijk waardoor een daling van de verkeersveiligheid optreedt. 

Voor verdere informatie vraag ik u de recent gestuurde brief te lezen (registratie nummer 

20.961169).  

 

Omdat op het moment geen concrete plannen van de eigenaar bij de gemeente aanwezig zijn begrijp 

ik dat er voor het moment geen verdere actie mogelijk is. Wat ik voor nu nog wel aan u wil 

meegeven is het huidige gebruik en het gebruik in het verleden van de beide percelen.  

De eigenaar van de percelen heeft de grond ooit speculatief gekocht. Nadat bekend was dat er niet 

gebouwd mocht worden is de eigenaar andere activiteiten strijdig met de regelgeving gaan 

uitvoeren. Deze activiteiten hebben tot overlast, onrust en ongenoegen geleidt bij de omwonende. 

Na diverse verzoeken vanuit de omwonende heeft de gemeente in het verleden moeten handhaven. 

Echter de eigenaar probeert elke keer weer wat anders. De recentelijke activiteiten hebben plaats 

gevonden op perceel 372, sectie H. Hierop is een tuin gemaakt met allerlei voorzieningen in strijd 

met de regelgeving. Op het moment speelt hier wederom een handhavingsverzoek en het lijkt erop 

dat er deels weer gehandhaafd zal worden. Wij hopen ook nog op de rest punten van dit 

handhavingsverzoek in ons gelijk te worden gesteld. Dit betreft de moedwillig aangeplante hoog 

opgaande beplanting die niet passen in het karakteristieke landschap, afbreuk doet aan de panorama 

en kwaliteits zone genoemd door de provincie en tot slot die waarschijnlijk schade kunnen 

toebrengen aan de Oudedijk doormiddel van de wortels.  

Wij als omwonende willen vragen of het mogelijk is dat er strenger kan worden gehandhaafd en dat 

niet steeds de omwonende hiervoor aan de bel moeten trekken bij de gemeente. De hele situatie kost 

ons veel negatieve energie, moeite en ons woongenot wordt hierdoor sterk aangetast. 

Wij vragen duidelijkheid over de bestemming, garantie voor de toekomst dat we gebruik kunnen 

blijven maken van het landschap en de omgeving zoals het nu is. 

Dank u wel voor de aandacht.  

Wellicht zijn er nog vragen? 

 

 


