
Inspraakreactie of zienswijze op bestemmingsplan indienen

Datum en tijdstip van verzenden:  zo 12-11-2017 15:13

 
Indiener
U bent een * natuurlijk persoon
Uw gegevens
Geslacht * vrouw
Voorletters * NHC
Tussenvoegsel(s) van
Achternaam * Wijk-Hendrickx
Straatnaam * Dorpsstraat 
Huisnummer * 98
Postcode * 3632aw
Woonplaats * Loenen aan de Vecht
Telefoonnummer * 0624266998
E-mailadres * nhcvanwijk@gmail.com
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 * Z/15/41190
Zienswijze
Korte omschrijving van uw zienswijze * Wij willen u vragen voor het aanbrengen 

van een doorgang tussen de parkeerplaats 
van Beek en Hoff en de Dorpsstraat

Wat is uw zienswijze * Betreft: Zienswijze 
ontwerpbestemmingsplan Buitenplaats 
Beek en Hoff Z/15/41190

Beste Gemeenteraad,
Hierbij willen wij onze zienswijze kenbaar 
maken op het ontwerpbestemmingsplan 
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van Buitenplaats Beek en Hoff. 
Wij zijn, als dorpsgenoten woonachtig 
tegenover buitenplaats Beek en Hoff, 
tevreden dat de gemeente ons tegemoet 
gekomen is om een gedeelte van de 
parkeerplaats ter beschikking te stellen als 
parkeergelegenheid. Dit is ook nodig om in 
de dorpskern van Loenen aan de Vecht de 
parkeeroverlast op te vangen. Het college 
van B&W heeft ook toegezegd om een 
voetganger-doorgang te maken naar de 
Dorpsstraat om deze parkeerplaats open te 
stellen voor de Dorpsstraatbewoners. 
Reeds ruim 20 jaar maken wij gebruik van 
deze parkeergelegenheid via de 
Houtenpoort-Toegang en de gemeente 
heeft dit toegestaan.
In het plan van de nieuwe kopers is een 
toegang voorzien aan de Molendijk, echter 
niet aan de Dorpsstraat kant. Ik heb 
begrepen van de kopers dat u deze extra 
inrit vanaf de Molendijk voor deze 
parkeerplaats aanbrengt en u een gedeelte 
betaalt van de nieuw aan te leggen 
afscheiding tussen de parkeerplaats die 
openbaar en privé scheidt. Wat dus mist is 
een doorgang naar de Dorpsstraat.
Ons voorstel is als volgt:
Wij willen u vragen om het aanbrengen van 
een doorgang tussen de parkeerplaats en 
de Dorpsstraat. Bijvoorbeeld een opening 
met of zonder poort. Hiervoor willen wij als 
betrokken Dorpsstraatgenoten ook een 
redelijke financiële bijdrage leveren. 
Zolang de nieuw beschreven situatie niet 
geborgd is tekenen wij dus bezwaar aan 
tegen het ontwerpbestemmingsplan. 
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Ons voorstel is als volgt.
Wij willen graag op onderstaande foto 
(tegenover Dorpsstraat 96) een poort. 

Tegenover de molen op de Dorpsstraat is 
reeds een poort aangebracht, dit past in het 
straatbeeld. 

Tijdens de inloopavond op 8 november 
2017 van het ontwerpbestemmingsplan 
heb ik gehoord van de aanwezige 
gemeenteambtenaren dat er plannen zijn 
om de parkeerplaatsen te verkopen of 
verhuren. Wij willen als Dorpsstraat 
bewoners bij deze plannen graag nauw 
betrokken worden. 
Verder heb ik op deze inloopavond 
begrepen dat er 23 parkeerplekken komen. 
Ik zal de komende weken monitoren 
hoeveel auto’s erop de parkeerplaats staan 
om zeker te zijn dat het aantal voldoende 
is. 

 
Bijlagen
Wilt u bijlagen toevoegen? * ja
Bijlagen * blad 3 medeondertekenaars 

zienswijze.jpeg, Zienswijze Beek en Hoff 
stichtse vecht.docx



 
Nicole van Wijk 

Dorpsstraat 98 
3632 aw Loenen aan de Vecht 

0624266998 
nhcvanwijk@gmail.com 

 

12 november 2017 

Gemeenteraad Stichtse Vecht 
Postbus 1212 
3600BE Maarssen 
 
Betreft: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Buitenplaats Beek en Hoff Z/15/41190 
 
Beste Gemeenteraad, 

Hierbij willen wij onze zienswijze kenbaar maken op het ontwerpbestemmingsplan 
van Buitenplaats Beek en Hoff.  

Wij zijn, als dorpsgenoten woonachtig tegenover buitenplaats Beek en Hoff, tevreden 
dat de gemeente ons tegemoet gekomen is om een gedeelte van de parkeerplaats ter 
beschikking te stellen als parkeergelegenheid. Dit is ook nodig om in de dorpskern 
van Loenen aan de Vecht de parkeeroverlast op te vangen. Het college van B&W 
heeft ook toegezegd om een voetganger-doorgang te maken naar de Dorpsstraat om 
deze parkeerplaats open te stellen voor de Dorpsstraatbewoners. Reeds ruim 20 jaar 
maken wij gebruik van deze parkeergelegenheid via de Houtenpoort-Toegang en de 
gemeente heeft dit toegestaan. 

In het plan van de nieuwe kopers is een toegang voorzien aan de Molendijk, echter 
niet aan de Dorpsstraat kant. Ik heb begrepen van de kopers dat u deze extra inrit 
vanaf de Molendijk voor deze parkeerplaats aanbrengt en u een gedeelte betaalt van 
de nieuw aan te leggen afscheiding tussen de parkeerplaats die openbaar en privé 
scheidt. Wat dus mist is een doorgang naar de Dorpsstraat. 

Ons voorstel is als volgt: 

Wij willen u vragen om het aanbrengen van een doorgang tussen de parkeerplaats en 
de Dorpsstraat. Bijvoorbeeld een opening met of zonder poort. Hiervoor willen wij als 
betrokken Dorpsstraatgenoten ook een redelijke financiële bijdrage leveren.  

Zolang de nieuw beschreven situatie niet geborgd is tekenen wij dus bezwaar aan 
tegen het ontwerpbestemmingsplan.  

 

 

 



 

Ons voorstel is als volgt. 

Wij willen graag op onderstaande foto (tegenover 
Dorpsstraat 96) een poort.  

 

 

 

 

 

 

Tegenover de molen op de Dorpsstraat is reeds een poort aangebracht, dit past in het 

straatbeeld.  

 

Tijdens de inloopavond op 8 november 2017 van het ontwerpbestemmingsplan heb ik 
gehoord van de aanwezige gemeenteambtenaren dat er plannen zijn om de 
parkeerplaatsen te verkopen of verhuren. Wij willen als Dorpsstraat bewoners bij deze 
plannen graag nauw betrokken worden.  

Verder heb ik op deze inloopavond begrepen dat er 23 parkeerplekken komen. Ik zal  
de komende weken monitoren hoeveel auto’s erop de parkeerplaats staan om zeker te 
zijn dat het aantal voldoende is.  

Mocht u nog vragen hebben over deze zienswijze dan kunt u altijd contact met Nicole 
van Wijk 06 24266998 opnemen.  

Hoogachtend, 

Nicole en Bert van Wijk  

Dorpsstraat 98 Loenen aan de Vecht 

 



Medeondertekenaars 

 

Han en Dorenda Hadders 

Dorpsstraat 96 Loenen aan de Vecht 

 

Lukas en Kiringe Knol 

Dorpsstraat 92 Loenen aan de Vecht 

 

John en Wilma van Doornik 

Dorpsstraat 100A Loenen aan de Vecht 

 

Fred Matser 

Dorpsstraat 102 f Loenen aan de Vecht 

 

Familie Samsom 

Dorpsstraat 104 Loenen aan de Vecht 

 

Peter G.M van Limburg 

Dorpsstraat 102C Loenen aan de Vecht 

 

Familie Bal 

Dorpsstraat 70 Loenen aan de Vecht 

 

Aart van Bochhove 

Dorpsstraat 94 Loenen aan de Vecht 
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