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Indiener
U bent een * natuurlijk persoon
Uw gegevens
Burgerservicenummer (BSN) *
Geslacht * man
Voorletters * J.D.
Achternaam * Poot
Straatnaam * Dorpsstraat
Huisnummer * 59
Postcode * 1393 NG
Woonplaats * Nigtevecht
Telefoonnummer * 06-42137418
E-mailadres * jospoot@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?

* Dorpsstraat 61 Nigtevecht

Zaaknummer * Z/17/112636
Zienswijze
Korte omschrijving van uw zienswijze * plaats bouwvlak en zonontneming
Wat is uw zienswijze * het meest zuidelijk te realiseren kavel

grenst aan mijn perceel. Met de gemeente
ben ik in overleg over koop van een
strookje van dit te realiseren kavel. De
gemeente staat hier niet onwelwillend
tegenover. Wel dient hiervoor het bouwvlak
te worden verplaatst c.q. gedraaid. In het
huidige plan is hiermee geen rekening
gehouden. Dit zou dan nog aangepast
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moeten worden.

Daarnaast was de inmiddels gesloopte 
bebouwing een basisschool met enkel een 
begane grond. Er wordt in de huidige 
plannen nu ruimte gemaakt voor een 
bouwvlak op 2 meter van de perceelsgrens, 
met een nokhoogte van 8 meter. Daarnaast 
kan een carport gerealiseerd worden met 
een nokhoogte van 5 meter. Deze twee 
bebouwingsmogelijkheden liggen dan 
rechtstreeks aan mijn tuin en nemen in de 
ochtend de zon uit mijn tuin bijna volledig 
weg. Dat is een forse verslechtering ten 
opzichte van de huidige situatie.

Graag zou ik daarom horen of de 
gemeente over deze lichtontneming heeft 
nagedacht en of zij het plan kan aanpassen 
zodat het bouwvlak dusdanig wordt 
opgeschoven, dat minder zonverlies te 
verwachten is. Dit hoeft niet per se naar de 
noordzijde van het perceel, maar kan 
bijvoorbeeld ook naar het noordwesten. 

 
Bijlagen
Wilt u bijlagen toevoegen? * nee


