
Van:
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht
Cc: Richard

Klokjeslaan 19a Maarssen
Datum: zondag 8 november 2020 22:37:32

Geachte,

Met verbazing hebben wij vernomen dat er plannen zijn om op de klokjeslaan 19a in Maarssen een fabriek te
bouwen.
Wij zijn pas verhuisd naar de Klokjeslaan  en vinden het onbegrijpelijk dat er een vergunning is verleend
voor dit bedrijf.

Het pand dat er nu staat is weliswaar ook al een bedrijf maar als de plannen doorgaan zal het gebouw 4 meter
hoger zijn dan nu het geval is en dus boven de omliggende huizen uitsteken. Daarbij zijn er plannen om ramen
voor en achter te plaatsen waardoor er totaal geen privacy meer is in de omliggende tuinen van de klokjeslaan,
de kortelaan en de royaardslaan.

Het aantal werknemers zal 24 zijn en aangezien er op het terrein maar 5 (tot maximaal 8 in de plannen)
parkeerplaatsen beschikbaar zijn zullen er dus minimaal 16 mensen in de omliggende omgeving moeten
parkeren. Ook zal er aanvullend (groot) verkeer zijn om materialen aan te voeren. Dit zal een grote druk
uitoefenen op de veiligheid en bereikbaarheid van de toch al zo smalle klokjeslaan. Dit is een mooie rustige
groene laan waar kinderen nu nog op straat kunnen spelen en mensen heerlijk kunnen wandelen. Dit zal dan
allemaal verleden tijd zijn. Om nog maar niet te spreken over de bereikbaarheid voor brandweer of ambulance
als er iets gebeurt. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Wij begrijpen ook dat een showroom komt, midden in een woonwijk? Waar gaan al die bezoekers parkeren? De
toegang tot het bedrijf gaat over de oprit van twee woonhuizen waardoor de leefbaarheid voor die bewoners ten
zeerste achteruit gaat.

Als met al vinden wij dit totaal niet te begrijpen midden in een woonwijk omdat het zeer nabij gelegen lage
weide een groot aantal leegstaande panden heeft met ruime parkeergelegenheid.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u de bezwaren van omwonenden serieus zou willen nemen en de
plannen nog eens kritisch zou willen bekijken.

Met vriendelijke groeten,

Sent from my iPhone




