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Van: <JB.Swerissen.01@mindef.nl> 
Aan: <postbus8@schagen.nl> 
CC: <LA.Esten@mindef.nl>, <loesesten@hotmail.com> 
Datum 7-4-2014 " w Stuknummer: 14.007728 
Onderwerp: RE: Bezwaar m.b.t. Toekomstplannen Petten 

Geachte gemeenteraad, 
Ik heb tot op heden nog geen antwoord van u ontvangen op mijn onderstaande mail 
Graag ontvang ik uw reactie? 

Met vriendelijke groet, 

LTZ1 ing. J.B. (Jan) Swerissen 
Hoofd Management Control 

GEMEENTE SCHAGEN 

ING 7 APR 2014 

AFD: 

Afdeling Economie S Organisatie 
Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied 
Marinebasis Parera | Nightingaleweg z/n | Willemstad ļ Curaçao | Gebouw Dradu, kamer 017 
NAPO 399 | 3509 VP Utrecht 

MDTN *06 250 7154 
T (00-599.9)463 7154 
F (00-599.9)463 7717 
E JB.Swerissen.01@mindef.nl 

—Oorspronkeli jk ber ich t— 
Van: loes esten [mailto:loesesten@hotmail.com] 
Verzonden: zondag 23 maart 2014 8:48 
Aan: postbus8@schagen.nl 
CC: Swerissen, JB, LTZ 1, Ing., CZSK/PCZSK/KWCARIB/ECON; Esten, LA, LTZSD 2 OC, B C , 
CZSK/PBV/P&O/P&O CARIB 
Onderwerp: Bezwaar m.b.t. Toekomstplannen Petten 

Geachte gemeenteraad, 

Ik wil bezwaar maken op de structuurvisie plannen van Petten. Ik woon op de Vliewint nr 1 te Petten. Ik 
maak bezwaar op de onderstaande punten: 
1. De nieuw te realiseren autoweg (rondweg) achter mijn huis. Deze autoweg veroorzaakt geluidsoverlast 
en tast mijn privacy aan. Een oplossing is de autoweg naar het zuiden te verplaatsen. 
2. Het verwijderen van het dijkje achter mijn huis. Hierdoor wordt mijn privacy ernstig aangetast. Verder 
geeft de dijk beschutting tegen de wind en is een woonomgeving voor vele vogels en andere flora en 
fauna. 
3. Het dichtgooien van een sloot achter mijn huis voor het plaatsen van vrijstaande woningen. 
De sloot zorgt voor de aanwezigheid van diverse soorten flora en fauna, waaronder kikkers, padden, 
salamanders, diverse watervogels en vissen. 
4. Het plaatsen van vrijstaande woningen op zeer korte afstand van de huizen op de Vliewint. Dit is een 
ernstige inbreuk op de privacy van de bewoners op de Vliewint. De nieuw te realiseren huizen moeten op 
een grotere afstand van de Vliewint komen. Een oplossing is om de huidige kleine dijk en het slootje 
ongewijzigd te laten en de nieuwe villa's meer ten zuiden te plaatsen. 

Ik ontvang graag een bevestiging van ontvangst (via e-mail) en de eventuele vervolgstappen die de 
gemeente van plan is. 
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Met vriendelijke groet, 

Ing. J.B. Swerissen 
Vliewint 1 
1755 RG Petten 
Email: loesesten@hotmail.com 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht 
te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband 
houdt met risico's verbonden aan het electronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages. 


