
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: Ton Peters [mailto:tolani@ziggo.nl]  
Verzonden: dinsdag 28 november 2017 12:17 
Aan: Jong, Marijke de <marijke.de.jong@stichtsevecht.nl> 
CC: Lutters, Sylvia <sylvia.lutters@stichtsevecht.nl> 
Onderwerp: Inspreken commissie vergadering 28 nov. 
 
>  
> Betreft: Commissie vergadering 28 november 2017. Bestemmingsplan Maarsseveense Plassen eo. 
>  
> Geachte commissieleden, 
>  
> Bij deze stuur ik schriftelijk mijn verweerstuk op inzake mevr Groustra en mr. Timo van Oosterhout. 
> Ik zal aanwezig zijn op de commissievergadering om evt vragen te beantwoorden. Voor 
inspreekrecht was mijn aanmelding te laat dus vandaar hier de opzet van inspraak nu schriftelijk toe te 
voegen. 
>  
> Geachte commissieleden  
>  
> Allereerst zou ik mevr Groustra willen vragen om bij twijfel en angst eerst eens het gesprek met 
onszelf aan te gaan in plaats van gelijk bezwaren indienen en de hulp van een advocaat in te 
schakelen. Ik denk dat dit al heel verhelderend kan werken zeker omdat we buren zijn.  Destijds is 
mevr Groustra zelf naast een horeca gelegenheid komen wonen. Zij wist dus dat er bedrijvigheid 
naast haar huis aanwezig was. De huidige huurders hebben een barbecue restaurant met cafetaria 
waar alleen achtergrond muziek gespeeld wordt en een beperkt aantal mensen plaats kunnen nemen 
aan de barbecuetafels. Bij de vorige huurders werden veel bruiloften en partijen gehouden met zo nu 
en dan live-muziek en veel gasten. Ik zou denken koester deze huurders die zo min mogelijk overlast 
bezorgen. Omdat het zomers binnen te warm wordt met de barbecuetafels zou het terras een uitkomst 
zijn vandaar dat wij in dit bestemmingsplan de bestemming terras goed geregeld willen hebben. In het 
verleden is op dezelfde afmetingen van het terras werkzaamheden uitgevoerd, ik kan u foto's laten 
zien waarop dit duidelijk aantoonbaar is.(bijgevoegd) Dat heeft nu stil gelegen omdat wij volgens de 
regels willen werken. Het vergrote terras is al teruggedraaid naar originele afmeting en het akoestisch 
rapport geeft aan dat dit binnen de normen blijft tot 23 uur 's avonds. Zie ook de goedkeuring van de 
ODRU. Mijn moeder mevr de Graaf en zus Liane van Houten wonen zelf aan het water waar het terras 
gesitueerd is. Dit zou mevr Groustra ook gerust moeten stellen want zij willen zelf ook geen overlast 
van geluid hebben. Mijn moeder haar slaapkamer grenst aan de parkeerplaats dus ook daar tolereren  
wij geen overlast.  Ook is er al een rechtszaak geweest over het horecagedeelte (pand)en die zaak 
heeft mevr Groustra verloren. Nu haalt zij wederom deze bestemming aan.  
> Daar heeft de rechter al over geoordeeld in ons voordeel.  
>  
> Vermoedens over een onjuist akoestisch rapport verbaasd ons helemaal omdat wij weten dat dit 
gecontroleerd wordt door een advocatenkantoor van mevr Groustra. Opdracht was het rapport zo 
eerlijk mogelijk op te stellen omdat  wij weten dat mevr Groustra over onze schouder meekijkt. De 
openingstijden zijn conform vergunning. 
>  
> Nogmaals wij handelen naar eer en geweten en zouden het fijn vinden eerst te kunnen 
communiceren met mevr Groustra in plaats van juridisch dit in actie te zetten zonder enig overleg en 
vragen aan ons te stellen. 
>  
> Hoogachtend, 
> Melanie Peters de Graaf 
> Namens de Molenpolder BV.  
>  
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