
From: Gemeente Schagen <webmaster@schagen.nl>

Sent: Saturday, April 02, 2022 11:00:37 AM

To: postbus8

Cc:

Subject: Zienswijze ontwerp omgevingsvergunning of ontwerpbestemmingsplan

Ingezonden op za, 02-04-2022 - 10:59

Ingezonden door: 7e96eeeb7f24077a47d5a1b26272ba8b

Ingezonden waardes:

Voor wie doet u deze aanvraag?

Voor mezelf (particulier)

Persoonsgegevens

Burgerservicenummer

Voorletters

Tussenvoegsels

Achternaam

Straat

Achterweg

Huisnummer

Huisnummer toevoeging

Postcode

1759 NJ

Plaats

Groote Keeten

Telefoonnummer

E-mailadres



De zienswijze

Tegen welk ontwerpbesluit wilt u een zienswijze indienen?

Zienswijze ontwerp omgevingsvergunning

Ontwerpbesluit

Datum waarop het ontwerpbesluit is bekend gemaakt

16-03-2022

Hoe heet het ontwerpbesluit?

inpassing woonhuis Achterweg 17 Groote Keeten

Inhoud zienswijze

Ik ben het niet eens met uw beslissing omdat het beeldkwaliteitsplan van Groote Keeten 

overeenkomstig is aan het beeldkwaliteitsplan van Callantsoog. In het beeldkwaliteitsplan van 

Callantsoog staat "De bebouwing wordt met de voorgevel in de bestaande voorgevelrooilijn 

gebouwd". De voorgevelrooilijn van de huizen naast het te bouwen woonhuis is 10 meter. In deze 

bouwtekening wordt de rooilijn van 5 meter aangehouden. 

-Bij Randvoorwaarden bebouwing

Hij sluit zeker niet aan bij de traditionele woningen aan de zuidzijde van de Achterweg zoals wordt 

aangegeven , hij springt namelijk 5 meter naar voren. 

-De nieuw te bouwen woning vormt op deze plek JUIST GEEN logische beëindiging van de lijn 

bebouwing. Het pand staat 5 meter naar voren dan de rest. 

Bij de maatvoering wordt gekeken naar de bestaande woningen aan de noordzijde van de 

Achterweg. Dit is een te grote maatvoering voor dit perceel bij het aanhouden van de 

voorgevelrooilijn van 10 meter.

Ik vind dat de beslissing moet zijn dat de voorgevelrooilijn ligt op minimaal 10,0 meter van de voorste 

perceelgrens. 

Bijlage(n)

• IMG20220401170603_0.jpg

Gemeente Schagen

webmaster

Bezoekadres: , 

Postadres: Postbus 8, 1740 AA Schagen

Tel.: (0224) 210 400

Fax: (0224) 210455

Bespaar papier - Is het echt nodig om deze e-mail te printen?

Disclaimer:
Informatie verzonden met dit e-mailbericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Indien deze informatie niet voor u bestemd is, 
wilt u dan de afzender berichten en dit document uit uw bestanden verwijderen? De gemeente Schagen sluit het gebruik van e-mail uitdrukkelijk uit voor het 
aangaan van verplichtingen of rechtsbetrekkingen.
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