
Maarssen 21-09-2020

Aan de raadsleden

Van de Gemeente Stichtse Vecht

Onderwerp :zienswijze bestemmingsplan Kortelaan 20

Te Maarssen

Geachte Raadsleden,

De bouwlocatie van een van de te bouwen woningen is gesitueerd precies in de hoek aan de 
oostkant van het terrein ,zodanig dat onze woning Kortelaan 30 in zijn geheel wordt afgesloten . 
Onze tuin ligt op het zuid-oosten en is ongeveer 15 m. diep .Wij gaan bij deze bouw een groot deel 
van ons woongenot en onze privacy verliezen !

Is het voor u mogelijk om de bouwlocatie meer naar het midden van het terrein te plaatsen, zodat 
het rondom minimaal 6 m. van de omliggende erfgrens geplaatst wordt ?

Dit perceel heeft een hele speciale ligging binnen de tuinen van de Klokjeslaan en de Kortelaan met 
een smalle uitgang uitkomend op het smalste gedeelte van de Kortelaan .De Gemeente heeft dan 
ook voorwaarden verbonden aan de realisering van de bouwplannen .Onder andere wordt er 
gesteld, dat er rekening moet worden gehouden met de omliggende woningen en dat er voldoende 
afstand moet worden gehouden van de erfafscheidingen .

Hierbij delen wij u mede, dat wij een zienswijze indienen op het ontwerp bestemmingsplan van het 
perceel Kortelaan 20 te Maarssen .
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Al meer dan 50 jaar geleden heeft de Gemeente bepaald , dat er een groenstrook van ongeveer 5 m. 
langs de erfafscheiding van de Kortelaan gehandhaafd moet blijven . Achter onze tuin zijn de bomen 
bewaard gebleven .Wij zouden het zeer op prijs stellen als u dit bij uw advies mee wilt laten wegen .

Hoogachtend :

5
00
ms
00

§

g«m««nie 

Siichise
Uechi 22 SEP.2ÜZU

Ingekomen



"Z i’S-n s VO ~2^

oCc

L~t\>Cvr\ cAx Ö

/
-cvcv

St" i ckl-«<

KbrU oic^nlo
r5s^ ri

’ JKZL

CU




