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Indiener 
U bent een 

 
natuurlijk persoon 

Geslacht 
 

man 
Voornamen 

 
 

Tussenvoegsel(s) 
 

 
Achternaam 

 
 

Postcode 
 

 
Huisnummer 

 
 

 
 

 
Woonplaats 

 
Tienhoven 

Telefoonnummer 
 

 
 

 
 

Dient u de inspraakreactie of zienswijze in 
voor uzelf 

 
ja 

    
   

Inspraak 
Wat wilt u indienen 

 
een zienswijze op een ontwerpbestemmingsplan 

Op welk 
ontwerpbestemming
splan dient u een 
zienswijze in 

 
ontwerpbesluiten de veenkluit tienhoven 

Zaaknummer 
 
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.1904.
BPdeveenkluitTHN-OW01 

Zienswijze  
Korte omschrijving 
van uw zienswijze 

 
aantal parkeer plaatsen 

Wat is uw 
zienswijze 

 
zie in de bijlage mijn zienswijze 

    
   

Bijlagen 
Wilt u bijlagen toevoegen 

 
ja 

Bijlage(n) 
 

Mijn zienswijze op het plan Ontwerpbesluiten 
De Veenkluit te Tienhoven.docx    



Mijn zienswijze op het plan Ontwerpbesluiten De Veenkluit te Tienhoven 

 

De huidige situatie is als het volgt: 

Ds. Ulferslaan aan beide zijden over de gehele lengte volgeparkeerd in de dag,avond en 
nachtsituatie.Je moet als bewoner aan de Ds. Ulferslaan vechten voor een parkeerplek. 

Wie parkeren daar nog meer:de bewoners van Ds. Schuylenburglaan en de bezitters van 2 of meer 
auto’s die wonen aan de Laan van Niftarlake. 

Het is op heden niet mogelijk voor de hulpdiensten om in de Ds. Ulferslaan te arriveren bij een 
huisnummer daar aan beide zijden geparkeerd wordt en er geen ruimte is om tussen de auto’s door 
te rijden.(bijv. een brandweerauto) 

Op de dagen dat er ook sporten plaatsvinden(voetbal) staan alle auto’s van de sporters en de 
bezoekers langs de Laan van Niftarlake geparkeerd daar er elders geen parkeerruimte meer is. Dit 
bevordert de doorstroming van het verkeer op de Laan van Niftarlake niet en is levensgevaarlijk voor 
wandelaars, fietsende mensen, voetgangers etc. 

Bij het nieuwe plan van de Veenkluit komen er parkeerplaatsen bij voor de mensen die daar in de te 
bouwen huizen gaan wonen. Ik kan u vertellen dat wanneer deze parkeerplaatsen er komen ze gelijk 
volstaan met auto’s vanuit de omgeving en is er geen parkeerplaats voor de bewoners van de nieuwe 
huizen en ook niet voor de bezoekers van de sportfaciliteiten en ook niet voor de bezoekers van de 
scholen(ouders,leerkrachten etc.). 

Er is alleen nieuwbouw mogelijk met uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen. Bijvoorbeeld langs 
(of op) de dijk van de Bethunepolder waardoor je de huidige en de toekomstige parkeerproblemen 
kunt voorkomen c.q kunt oplossen. 

Dit is tot op heden mijn zienswijze en mocht hier naar geluisterd worden dan ben ik voorstander van 
het plan. Mocht hier niet naar geluisterd worden of niet in meegedacht worden dan zal ik mij als 
tegenstander van het plan opwerpen. 

Ik hoop dat u het mijn visie eens bent en ik hoop op de hoogte gehouden te worden alvorens het 
plan te gaan uitvoeren. 

 

 




