
                                                 Hallo Mijne Heren en Dames 

Maandag  5  Februari kregen wij een nieuwsbrief in de brievenbus over een openbare 
commissievergadering van de Commissie Fysiek Domein 

Deze vergadering is Dinsdag  6 Februari in de Maarssenzaal in het gemeentehuis Boom en Bosch te 
Breukelen te beginnen om 19.30 

Ten eerste zou ik u willen zeggen dat een dag van te voren, wel erg weinig tijd bied 

Ik ben namelijk verhinderd ,en kan niet aanwezig zijn 

Toch heb ik wel bezwaar tegen de toekenning van categorie 3 aan het adres van Oukoop 22 

U zegt dat er vanaf  2013 in het bestemmingsplan had moeten staan dat Oukoop 22 in categorie 3 
had moeten worden ingedeeld 

En dat er al tientallen  jaren activiteiten worden uitgevoerd die in categorie 3 thuishoren 

Dan begrijpen wij niet dat de Gemeente dit dus al jaren heeft toegestaan, dit terwijl de Gemeente 
wist dat de benodigde vergunningen niet in orde waren. 

Het toekennen van categorie betekent voor de buren nog meer herrie en overlast  

Want de drinkende gasten blijven heus niet altijd binnen ,en vormen dus een bron van ergernis met 
het geschreeuw op de verschillende terrassen 

En dit gebeurt nooit in de winter maar altijd zomers 

En ook de diverse activiteiten, zoals de golfbaan pal naast ons terrein, de tientallen mensen achter 
onze groentetuin, die aan het kruisboogschieten zijn  of kruiwagenraces die worden gehouden, vallen 
deze ook onder een categorie 3 ?? 

Wij zijn al jaren bezig om ons via de gemeente te beschermen tegen de overlast die wij ondervinden 
van Oukoop 22 

Maar het lijkt dat de Gemeente lak heeft aan de vele reacties van ons 

Getuige het enorme gebouw wat er naast de boerderij is verschenen voor opslag 

Waarom kan er dan in een gedeelte ook een feest worden gegeven? 

Ook zou de gemeente de zeecontainers weg willen hebben 

Wij zien niets gebeuren 

Over de herrie zegt de eigenaar, ik blijf binnen de aantal decibels die toe gestaan is 

Maar de hele dag schreeuwende mensen aanhoren die binnen de gestelde norm blijven is nog veel 
erger 



Ik heb de Burgemeester Witteman er eens op aangesproken, en die zei ik heb ook last van voorbij 
rijdende motoren op de weg Breukelen naar Woerden 

Ja met zo n reactie kunnen wij ook verwachten, dat er achter in Oukoop weinig aandacht is voor ons 
probleem 

Wij krijgen dan ook de indruk, dat de eigenaar van Oukoop 22 maar kan doen en laten wat hij wilt, de 
Gemeente kijkt er toch niet naar om 

Maar ik weiger daar in mee te gaan, temeer ik hier al vanaf 1952 woon en graag nog samen met mijn 
vrouw wil genieten van onze woning 

Wij kijken wel uit naar de komende gemeenteraadsverkiezingen, want dan weten wij wie er echt iets 
om onze bezwaren geeft. 

Hopelijk heeft u begrip voor onze bezwaren en hopen op een voor ons goede afloop 

Met vriendelijke groeten 

H.A.Spithoven   T.S.Spithoven –Postma  Oukoop 21 3626 AW Nieuwer Ter Aa   0294-234066 
haspithoven@planet.nl 


