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Geachte burgemeester en wethouders,
Hierbij wil ik mijn zienswijze kenbaar maken
betreffende het bouwplan aan de Singel 1 in
Vreeland. Helaas zijn er in dit
ontwerpbestemmingsplan een aantal items
niet goed opgenomen en is het jammer om te
merken dat de gemeente niets heeft gedaan
met de vele inspraakreacties tijdens de
inloopavond. Ik wil u verzoeken om rekening
te houden met het onderstaande en het
ontwerpbestemmingsplan op verschillende
punten aan te passen zodoende dat er een
doordacht bouwplan komt welke geen
afbreuk doet aan een leefbare en veilige
situatie voor alle bewoners.
1. Parkeren. Er zal een groot
parkeerprobleem gaan ontstaan doordat er te
weinig parkeerplaatsen zullen zijn.
Noodzakelijke oplossingen:
a. Parkeerplaatsen op ‘eigen terrein’ zijn
voorzien. Iedereen weet dat dergelijke
parkeerplaatsen vaak worden onttrokken ten
gunste van de tuin. De enkelbestemming
‘Tuin’ aan de voorzijde van de woningen
bevat aangewezen gronden voor tuinen en
parkeren. Om onttrekking te voorkomen
dienen de parkeerplaatsen op eigen terrein
een enkelbestemming parkeren te krijgen
waardoor de parkeerplaatsen niet mogen
worden onttrokken. Het is bijzonder dat het
probleem van onttrekking wordt aangestipt in
het ontwerpbestemmingsplan maar er niets
wordt gedaan in het voorliggende plan om
dat in de toekomst te voorkomen.
b. Het gebied was voorheen een groen
gebied met onder andere volkstuinen welke
zijn opgeofferd voor de bouw van de
autogarage. Na de sluiting van het bedrijf zijn
veel bewoners in grote mate hun auto’s (circa
15, excl. bezoekers parkeren) op het terrein
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gaan parkeren. De ontwikkeling van dit
maximale bouwplan zal ervoor zorgen dat zij
op de straat moeten parkeren wat het gebruik
van de weg en de veiligheid niet ten goede
komt. Door de parkeerplaats aan de
westzijde van het bestaande gebouw
bestemd te houden voor parkeren kan men
de overtollige auto’s daar kwijt. De
toevoeging van enkele boompjes en ander
groen op die parkeerplaats zal ook bijdragen
aan de uitstraling en past bij de
oorspronkelijke kwaliteit. De komst van de
autogarage was immers ongelukkig op deze
plek, laat staan dat de gemeente nu de
mogelijkheid onbenut laat om de kwaliteit en
uitstraling te herstellen.
2. Maximale bebouwing. De geplande
bebouwing is veel omvangrijker dan het
bestaande gebouw. Het is onbegrijpelijk dat
de gemeente zich laat verleiden tot deze
maximale bebouwing en de gevolgen die
daardoor veroorzaakt worden ten aanzien
van het parkeren en de aantasting van de
landschappelijke kwaliteit. De footprint van
maximaal 7 woningen is vergelijkbaar aan de
footprint van de huidige bebouwing van circa
600 m². De 4 extra woningen dragen alleen
maar bij aan de winst van de ontwikkelaar en
komt een groene, leefbare en veilige
omgeving niet ten goede. Sterker, het zorgt
voor problemen die op dit moment niet
bestaan. Beperk daarom het aantal woningen
tot 7 en gebruik de resterende ruimte voor
parkeren, groen en wellicht een veilig plekje
om te spelen buiten de percelen.
3. Bouwhoogte. De bouwhoogte is erg hoog
voor deze plek. Maximaal 9 meter is
geschikt.
4. Veilige weg. Op de Singel wordt hard
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3. Bouwhoogte. De bouwhoogte is erg hoog voor deze plek. Maximaal 9 meter is geschikt.
4. Veilige weg. Op de Singel wordt hard gereden en daardoor ontstaat de vraag of de inrichting
van de straat niet gewijzigd moet worden. Wellicht kan de gemeente aangeven of hierover is
nagedacht aangezien het niet in het ontwerpbestemmingsplan voorkomt.
5. Aantasting landschappelijke kwaliteit door herbestemming weidegebied. Het plangebied
strekt zich tot over de rode bouwcontour. In het plan wordt beschreven dat dit noodzakelijk
zou zijn voor de bouw van de woningen. Dat is natuurlijk niet waar. Een andere planopzet is
uiteraard mogelijk op het beschikbare terrein maar levert minder geld op voor de
ontwikkelaar.
Zeven nieuwe woningen met daarnaast ruimte voor parkeren en wat groen buiten de percelen zodat het
recht doet aan de oorspronkelijke kwaliteit is passend op deze plek. Realiseer u dat elke extra woning
niet het belang van de bewoners dient maar de winst van de ontwikkelaar.
Met vriendelijke groet,

