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Gemeenteraad van Stichtse vecht On- j Endelhovenlaan 1 3600 BE f 

Maarssen 

Loenen a/d Vecht. Datum,29 november 2017 

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Buitenplaats Beek en Hoff Z/15/41190 

Geachte Raad,

Op 20 Oktober 2017 heeft het college een ontwerpbestemmingsplan IDN NL.lMFtO.1904.BPBeekenho-OW0 ter inzage liggen 
hier op willen we onze zienswijze kenbaar maken,

Wij zijn het niet eens met de uitrit van de Fam Timmer op de molendijk,en de nieuwe uitrit nieuw te bouw woonhuis,
Dit omdat het geen verfraaiing is, dat er dan twee inritten naast elkaar komen tegen over ons woonhuis molendijk 19 er is een 
bestaande uitrit BEEK EN HOFF volgen ons kan deze ook gebruikt worden voor de uitrit voor de Fam 1'immer.en het nieuw te 
bouwen woonhuis,

Wij zijn het niet eens met de tweede nieuwe uitrit voor het nog te bouwen huis dit geeft geen mooi beeld op de historische 
Molendijk, drie inritten op nog geen 50 meter met de historische oude Linden bomen uitritten geven erge verstoring in het 
historische aanzicht, van molendijk 

0nze vraag is ofer ook naar verkeersveiligheid is gekeken, met deze extra uitriten,

We zijn het niet eens met de kap van oude bomen waar nieuwbouw en vijver komt,er is weinig aangegeven in plan welke bomen 
er gekapt worden en welke verplant worden misschien de namen van bomen noemen ,die gekapt worden, en niet alleen een 
rode cirkel,zeten voor alle bomen er zitten namelijk uilen in deze bomen en zou zonde zijn als deze gekapt worden.

Vlj zijn het niet eens met het bouwen van het nieuwe huis in historische tuin omdat er nog niet bekend is wat voor een woonhuis 
er gebouwd wordt 

Uiteraard zijn wij bereid om deze zienswijze Mondeling toe te lichten,

Wij gaan ervan uit dat u onze zienswijze meeneemt in het proces om van een ontwerpbestemmingsplan tot een 
bestemmingsplan te komen,

Met vriendelijke groeten 

Johan spijker en Margriet Spijker de Wild,

Molendijk 19 3632 EM 

Loenen a/d Vecht.

Tel 0651472784 0294322300 

Wij zien graag een bevestiging te gemoed 
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Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Buitenplaats Beek en Ho Z/15/41190 

Geachte Raad,

Op 20 Oktober 2017 heeft het college een ontwerpbestemmingsplan IDN NL.lMRO.1904.BPBeekenhoft-OW0 te_r inzage liggen 
hier op willen we onze zienswijze kenbaar maken,

Wij zijn het niet eens met de uitrit van de Fam `l'|mmer op de molendijk,en de nieuwe uitrit nieuw te bouw woonhuis,
Dit omdat het geen verfraaiing is, dat er dan twee inritten naast elkaar komen tegen over ons woonhuis molendijk 19 er is een 
bestaande uitrit BEEK EN HOFF volgen ons kan deze ook gebruikt worden voor de uitrit voor de Fam 1'|mmer.en het nieuw te 
bouwen woonhuis,

Vlj zijn het niet eens met de tweede nieuwe uitrit voor het nog te bouwen huis dit geeft geen mooi beeld op de historische 
Molendijk, drie inritten op nog geen 50 meter met de historische oude Linden bomen uitritten geven erge verstoring in het 
aanzicht, van molendijk 

Onze vraag is of er ook naar verkeersveiligheid is gekeken, met deze extra uitriten,

We zijn het niet eens met de kap van oude bomen waar nieuwbouw en vijver komt,er is weinig aangegeven in plan welke bomen 
er gekapt worden en welke verplant worden misschien de namen van bomen noemen ,die gekapt worden, en niet alleen een 
rode cirke|,zeten voor alle bomen er zitten namelijk uilen in deze bomen en zou zonde zijn als deze gekapt worden.

Wij zijn het niet eens met het bouwen van het nieuwe huis in historische tuin omdat er nog niet bekend is wat voor een woonhuis 
er gebouwd wordt 

Uiteraard zijn wij bereid om deze zienswijze Mondeling toe te lichten,

Wij gaan ervan uit dat u onze zienswijze meeneemt in het proces om van een ontwerpbestemmingsplan tot een 
bestemmingsplan te komen,

Met vriendelijke groeten 

Johan spijker en Margriet Spijker de Wild,

Molendijk 19 3632 EM ff 
Loenen ald vecht.

Tel oes14721a4 /0294322300 30%
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