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Indiener
U bent een * natuurlijk persoon
Uw gegevens
Geslacht * man
Voorletters * J.E.
Achternaam * Spee
Straatnaam * Moleneind
Huisnummer * 2
Huisletter A
Postcode * 3632 DA
Woonplaats * Loenen aan de Vecht
Telefoonnummer * 0651250670
E-mailadres * francesbouma@hetnet.nl
Dient u de inspraakreactie of zienswijze 
in voor uzelf?

* ja

 
Inspraak
Wat wilt u indienen? * een zienswijze op een 

ontwerpbestemmingsplan
Op welk ontwerpbestemmingsplan dient u 
een zienswijze in?

* Buitenplaats Beek en Hoff

Zaaknummer * NL.IMRO.1904.BPBeekenhoff
Zienswijze
Korte omschrijving van uw zienswijze * Bezwaar tegen toekomstige plaats in/uitrit 

van de heer Jan Hein Peek
Wat is uw zienswijze * Vandaag, 20 november, in samenspraak 

met de heer Jan Hein Peek, andere opties 
bekeken voor zijn toekomstige in/uitrit.
Tegen de in/uitrit die in het 
ontwerpbestemmingsplan wordt genoemd 
heb ik de volgende bezwaren:
* Veiligheid: de kans is groot dat het 
Moleneind een 'racebaan' wordt. De auto's 
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hebben meer kans om sneller elkaar te 
passeren.
* Aantasting van mijn uitzicht 
* Inbreuk van privacy ivm koplampen

De twee opties voor een andere locatie van 
de in/uitrit die ik heb besproken met de 
heer Peek zijn:
1. In de hoek zover als mogelijk langs het 
transformatorhuisje
2. Rechts naast het Caiwaykastje
Zie de bijgevoegde tekening in de bijlage.

Indien u nog een mondelinge toelichting 
wilt op mijn zienswijze kunt u mij bereiken 
op mijn mobiele nummer.

Hartelijke groet.

J.E.(Han) Spee
 
Bijlagen
Wilt u bijlagen toevoegen? * ja
Bijlagen * Kaart Moleneind horende bij zienswijze J.E. 

Spee 20112017.pdf




	J.E. Spee - Zienswijze op Bp Buitenplaats Beek en Hoff
	J.E. Spee - Bijlage bij Zienswijze op Bp Buitenplaats Beek en Hoff - Kaart Moleneind

