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Geachte Dames en Heren

Vezhi
, Ingek.

15 NOV. 2017
Ontv.bev.

Beh.Afd.

Als directe buur van het plan Mastenbroek met een gemeenschappelijke grens van bijna 100 m 
heeft het ons verbaast dat tot nu toe geen contact met ons bestuur is opgenomen anders dan 
meepraten in de klankbordgroep. Wij maken bezwaar tegen het voorgestelde plan omdat we willen 
voorkomen dat in de nabije toekomst wij in onze activiteiten belemmerd kunnen worden door dit 
plan dan wel de nieuwe bewoners.

Onze bezwaren betreffen:

1. Milieu effecten:
Wij verwachten dat de woningen aan het zogenaamde Kerkpad hinder zullen ondervinden van de 
activiteiten van de H. Hart kerk. Dit betreft hoofdzakelijk het direct aan de grensmuur gelegen 
keteihuis waarin een viertal ketels zijn opgesteld. Deze ketels produceren een voor omwonenden 
hinderlijk geluid zowel continue als bij het aanslaan van de ketels, dit gebeurt bij koude wel meer 
dan 4 keer per minuut en geeft een hinderlijk ’’plofgeluid”, daarnaast maken de ketels en de 
ventilatoren een fors lawaai.

In de bij het Ontwerp Bestemmingsplan gevoegde bijiage 2 is deze geluidshinder op theoretische 
wijze berekend. Niet duidelijk is welke gegevens per puntbron zijn gebruikt en hoe reeel de 
aangenomen geluidsniveaus van kerk (denk ook aan orgelmuziek) en keteihuis zijn. De aanname 
dat het aanslaan van de ketels kortstondig is, is discutabel, daar dit meerdere malen per minuut 
kan zijn en ook van verschillende ketels tegelijkertijd. De resultaten van deze berekening zijn 
bovendien niet bruikbaar, daar gebruik gemaakt is van een verkeerde plaats van het keteihuis (en 
de puntbronnen) ( de tekening is onjuist!) dat bovendien geen ramen heeft maar wel 
ventilatieopeningen. Op de in bijiage 2 opgenomen tekeningen staat het keteihuis afgebeeld op de 
plaats van de sacristie. Het keteihuis staat echter direct achter de kerk tegen de grens aan dus op 
minder dan 4 meter van de nieuwe woningen aan het Kerkpad.
De overlast geschiedt vooral op koude dagen en vooral’s nachts en zondagsmorgen. Juist in deze 
periode valt het overige omgevingsgeluid weg en wordt dit geluid als hinderlijk ervaren.
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Voorts kan de rookgasafvoer die tegen de grens staat hinder opieveren.
Het is merkwaardig dat dit rapport van 2015, opgenomen als bijiage 2, niet tijdig met ons is 
gedeeld, Kortom wij verwachten dat er een gedegen onderzoek ter plaatste wordt gedaan en 
wensen in de toekomst niet beperkt te worden in onze activiteiten, door klachten van 
omwonenden.

2. Verkeer
Dit betreft het Kerkpad; Dit wordt een smal en druk weggetje. De woningen aan de Vecht en aan 
het Kerkpad hebben voordeur en brievenbus aan het Kerkpad, dus bezoek van pakjes bestellers 
boodschappendiensten, verhuizers, leveranciers, aannemers etc. geschiedt via het Kerkpad en dit 
gebeurt niet te voet of per fiets. Verder zullen de bewoners hun boodschappen graag met de auto 
aan huis willen afleveren dus nog meer verkeer. Keren van auto’s zal vrijwel onmogelijk zijn op de 
smalle straat, passeren idem, Kortom van tijd tot tijd verkeerschaos. Dit zal de rust in de 
pastorietuin en de Wereldwinkel ernstig verstoren. Daarnaast ontstaat een gevaarlijke situatie op 
de kruising Kerkpad/Breedstraat. Achteruit rijdende auto’s die de Breedstraat opdraaien 
veroorzaken overlast voor het bezoek van de Wereldwinkel.

3. Parkeren
Nabij de Wereldwinkel zullen tenminste twee parkeerplaatsen verdwijnen eveneens door een 
mogelijk terras verdwijnen parkeerplaatsen, voorts neemt de parkeerdruk in de Breedstraat toe 
daar de nieuwe bewoners per woning gemiddeld over meer dan 1,5 auto zullen beschikken. Dure 
huizen, dus hoog inkomen, tweeverdieners en mogelijk een aantal vrije beroepsbeoefenaren, die 
ook clienten thuis zullen ontvangen. Dit zal ertoe leiden dat er continue voor de ingang van de kerk 
en de ingang van het kerkplein en de woning Breedstraat 5 wordt geparkeerd. Dit is voor ons 
onacceptabel.

4. Bescherming Monumentale panden; bouwkundige beperkingen
In het ontwerp bestemmingsplan wordt geen enkele aandacht geschonken aan de direct aan het 
plan grenzende rijksmonumenten, te weten de RK Kerk, de RK pastorie en de apotheek. Ter 
bescherming van deze panden kan onder meer heien, intrillen van damwanden en 
grondwaterverlaging niet worden toegestaan.

5. De muur
De muurtussen de RK kerk en het Mastenbroekterrein aan de westzijde van het plan is een 

historische muur van ca 135 jaar oud. In de loop der jaren zijn hier muren en andere 
wanden van het garagecomplex opgebouwd. In het voorgestelde ontwerp lijkt het alsof 
deze muur niet bestaat. Echter deze muur behoort bij het monumentale complex van de 
RK kerk. Voorts is deze muur de buitenmuur van de Wereldwinkel en het keteihuis en 
beschermt deze kerkplein en tuin; deze muur moet dus behouden worden.

Kortom wij maken ons ernstig zorgen over mogelijke verstoringen van onze activiteiten in en 
rondom onze kerk, parochiehuis, de Wereldwinkel (Breedstraat 7) en de woning Breedstraat 5 . Wij 
verzoeken U dit plan aan te passen bijvoorbeeld door de woningen aan het Kerkpad aan de 
andere zijde van het gebied te projecteren.

Hoogachtend
Parochiebestuur St Jan de Doper 
Voor deze

)rsrG. Griffioen, voorzitter
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