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Zienswijze indienen 
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Waarom bent u het wel of niet eens met dit 
ontwerp besluit? 

Ik ben het niet eens met uw voornemen dit plan goed te keuren 
door de gemeenteraad, omdat de gevolgen van dit plan mij 
persoonlijk raken en ook van weggebruikers fietsers wandelaars en 
automobilisten landbouw verkeer die allen het Oortjes pad 
gebruiken als ontsluitingsweg. Wat in de huidige situatie al vaak leid 
tot oncontroleerbare situaties, kan alleen maar verder escaleren, 
hier is onvoldoende rekening mee gehouden. Het Oortjepad was 
voorheen een B weg en er geld nu nog een Breedte beperking van 
2.20 meter. De weg is totaal niet berekend op de toestroom aan 
auto's De hoofd activiteit van horeca in meerdere gebouwen 
toestaan op een natuur recreatie terrein. De vestiging van 
zelfstandige horeca, in plaats van natuurrecreatie ondergeschikte 
horeca. Wat absoluut veel te grootschalig is qua opzet voor dit 
terrein en directe omgeving. Het feit dat er besloten is om geen 
milieu effect rapport op te stellen. In de huidige situatie is er al 
regelmatig geen parkeerplek vrij en totaal geen ruimte voor de vrije 
recreant. Laat staan dat de omwonende en passanten die de weg 
oortjespad gebruiken voor woon werk verkeer en doorgaande route 
vanuit kamerik /kanis, regelmatig totaal geen doorgang meer vinden 
op het oortjespad omdat verkeer van en naar kamerijck alles 
blokkeert. De verkeersdruk neemt absuluut ongecontroleerde 
proporties aan die niet in dit plan verwerkt zijn. de raming van aantal 
auto's is laag ingeschat en totaal niet inpasbaar op het terrein, laat 
staan op de toegangsweg Oortjespad. Er is geen rekening 
gehouden met fietsers, schoolgaande fietsende kinderen vanuit 
teckop richting de basisscholen in kamerik en voortgezet leerlingen 
die het Oortjespad gebruiken voor route Kockengen- Woerden. De 
optie voor een fietspad langs het oortjespad die door de 
gemeenteraad is toegezegd is na dit plan niet meer inpasbaar. Het 
peil besluit van het waterschap HDSR met betrekking tot de eend 
(de plas) is minimaal afgewogen en is wel van dusdanig belang 
voor de agrarisch ondernemers rondom dit gebied. Er is in'dit 
ontwerp bestemmingplan een oerwoud aan regeltjes en pasages en 
bijlages bij gesleept dat het straks onmogelijk is om te handhaven. 
Het project is veel te grootschalig voor een landelijk agrarisch 
gebied waarin bewoners en recreanten moeten kunnen genieten 
van rust ruimte en inpasbaarheid voorop moet staan. De 
overnachting van niet recreatieve groepen zonder toezicht s.nachts 
Intesivering van groepsgewijze sport en spel activiteiten die veel 
volume produceren, de mogelijkheid van 150 dagen per jaar 
activteiten in een grote tent. Het "vrije recreatie" gedeelte word 
straks omringd door betaalde activiteiten waardoor de vrije recreatie 
op termijn compleet verdwijnt. De situatie zoals hij nu is moet naar 
mijn mening zo blijven, evt een afbouw van het gebouw waarvan de 
kelder al gereed is. Waarin je naar mijn idee prima alle horeca, mits 
recreatief, in onder kan brengen. Zowel pannenkoeken als andere 
vormen van horeca op een locatie. Dit is nog passend in dit landelijk 
gebied en in mijn woonomgeving. Hoogachtend, Wibe van Vliet 
Oortjespad 2 3471 HD Kamerik 28 juni 2015 
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Wilt u bijlagen meesturen? Nee, ik wil geen bijlagen meesturen 
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Van: Stadhuis 
Verzonden: zondag 28 juni 2015 16:44 
Aan: Stadhuis 
Onderwerp: Ingediend elektronisch formulier voor 'Zienswijze indienen' 
Bijlagen: zienswijze_indienen_108612.pdf 

Er is een transactie binnengekomen. U vindt het ingevulde formulier in de bijlage van dit e-mailbericht. 
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