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L.S.,

Ik reageer op bet stuk in de VAR-krant van vandaag, biz 9, over de inloopavond op 8 
november over bet ontwerp-bestemmingsplan Buitenplaats Beek en Hoff.

De beb geprobeerd bet ontwerpbesterimiingsplan in te zien in www.ruimteliikeplannen nl, 
zoals in bet artikel aangegeven dat ik kon doen van 20 oktober tot 30 november. Het resultant, 
op 27 pktober, was de melding ‘geen plannen gevonden voor de zoekopdraebt’. Wat ik te 
melden beb kan. dus achterhaald zijn. Maar voor alle zekerbeid geef ik u mijn zienswijze 
sCbriftelijk, zoals het artikel zegt dat ik tiissen 20 oktober en 30 november kan doen. Omdat 
daarbij staat vermeld (geen e-maU) doe ik dat op papier.

Het gaat mij om de parkeerstrook. Volgens bet plan dat in September op de inloopavond is 
gepresenteerd bevat die all^n een ingang aem de Molendijk. Dat geefl het prpbleem dat de 
enige gebruikers, bewoners van de Dorpsstraat (alle bewoners van dat deel van de Molendijk 
beschikken over een eigen prive-parkeergelegenheid) van wie een deel bejaard tot 
hoogbejaard, een gigantische wandeling moeten maken dm bij de parkeerstrook te komen, of 
vandaar naar bun woning. Lc verwijs hiervoor naar de plattegrond.

Dit zou op te lossen zijn door een kleine voetg^gersdoorgang tussen de parkeerstrook en de 
Dorpsstraat, in dezelfde trant als er, in bet gedeelte dat verkocht is, ook twee zijn. Tegen het 
mogelijke bezwaar dat zo’n poortje weinig pas geeft in de monumentale muur tussen bet erf 
en de straat breng ik het volgende ondbr uw aandacht.

1. Het deel van de muur waar bet (ioor mij voorgestelde poortje zou komen is minder 
monumentaal, althans jonger, dim het grootste deel van de muiir, waarin zich altijd al 
twee zulke poortjes hebben bevonden. U kunt dat jbngere kwakter afzien aan de in de 
muur gebhiikte bakstenen.

2. Er bevinden zich inbet oudere deel van de muur een grote houten poort en een grpot 
ijzeren hek. Een Mein voetgangerspoortje zou daar weinig aan toevoegen. Dat ijzeren 
hek is dverigens pas aan gebracht toen de gemeente Loenen bet hbofdgebouw betrok. 
Dat bet zo goed als nooit gebruikt is doet weinig toe of af aan bet feit dat het een veel 
sterkere inbreuk op de monumentaliteit van de muur was dan mijn voorstel.



Ik vind het belang van mijn voorstel zo groot, dat mijn vrou\y en ik als noodoplossing bereid 
zouden zijn een overpad toe te staan door onze ybortuin (wij wonen op nummer 79), gesteld 
dat p we! bereid zou zijn een poortje te maken in de slangenmuur opzij vaii waar ons prieel 
staat, en een vak van ons tuinhek te vervangen door een open- en dichtklappend hek.

Deze noodoplossing zou onzes inziens een sterkere inbreuk op de bestaande situatie 
betekenen dan het door nuj voorgestelde voetgangerSpobr^e, en ook aanzienlijk duurder zijn. 
Maar wij noeinen hem om te onderstrepen hoezeer de toegankelijkheid van de parkeerstrook 
voor de gebruikers ons van belang lijkt.

Wij hebben via de e-mml op 9 September deze overwegingen kenbaar gemaakt aan Mevrouw 
Sylvia Lutters. Wij schrijven u dit omdat wij daarop tot heden geen reactie hebben ontvangen. 
Misschien is mijn voorstel verwerkt in het nieuwe ontweipbesteinmingsplan. Zoals boven 
vermeld is het mij niet gelukt dat na te gaan, en ik zou in dat geyal trouwens verwachten dat 
mij dat in antwoord op mijn e-mail wel zou zijn verteld. Mocht het toch zo zijn, dan is deze 
brief overbodig en beid ik U daarvoor excuus aan.

Met vriendelijke groet, 
HoOgachtend,
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