
1

Van: stadhuis@woerden.nl
Verzonden: maandag 28 september 2020 21:46
Aan: Gemeentehuis
Onderwerp: Ingediend elektronisch formulier voor 'Zienswijze indienen'
Bijlagen: zienswijze_indienen_437009.pdf

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

Zaaknummer: 437009 
BSN van de aanvrager: 071320428 
Tijdstip van versturen: 28-09-2020 om 21:45:30 

Vastgelegde bijlagen in DMS  
Naam bestand: Bestemmingsplan-zienswijze.docx  



De Gemeenteraad van Woerden 
tav. Team Ruimtelijke Plannen 
Postbus 45 
3440 AA Woerden 

Betreft: zienswijze ontwerp bestemmingsplan ‘Mijzijde 76A en Overstek 1’ Kamerik 

Kamerik, 27 sep 2020 

Geachte Gemeenteraad, team Ruimtelijke Plannen, 

Als direct aanwonende hierbij mijn zienswijze op het bestemmingsplan ‘Overstek 1’. 

1. 
Nu de scholen zijn samengegaan tot een cluster in fraaie nieuwbouw op een andere 
locatie komt op de oude plaats grond vrij. Gelet op de woningbehoefte is het 
natuurlijk een logische gedachte om die vrijkomende ruimte te bestemmen voor 
woningbouw. Maar daarvoor wordt nu wel meteen de totale oppervlakte in het plan 
opgenomen. Hierdoor verdwijnt een strook openbare groene ruimte en dat is jammer. 
Mijns inziens zorgt een groene onderbreking in de versteende bouwmassa van een 
straat voor een vriendelijker uitstraling. Het past beter in het landelijke, dorpse 
karakter en is goed voor de natuur, recreatie, overtollige waterafvoer, de vogels ed. 

Kortom, handhaaf een groene strook ten noorden van Overzicht 2/Voorhuis 1. 

2. correctie
Fig. 7 pag.13 van de Plan toelichting 2.3.1. bevat een omissie. Direct ten noorden
van mijn woning Voorhuis 1 is een klein, grijsgekleurd stukje grond aangegeven
zonder kadastraal nummer.
Dit kadaster nr is 1645. De grond is mijn bezit.
Gaarne aanpassen.

Met vriendelijke groet, 
H.A. Eijlers 

Voorhuis 1 
3471Ek Kamerik 
henk.eijlers@kpnmail.nl 





Zienswijze indienen
Uw gegevens

Persoonsgegevens

Voornamen Hendrik Abraham

Tussenvoegsel(s)

Achternaam Eijlers

Geboortedatum 04-02-1942

Adresgegevens

Straatnaam Voorhuis

Huisnummer 1

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Huisnummeraanduiding

Locatieomschrijving

Postcode 3471EK

Woonplaats Kamerik

Aanvullende gegevens

Telefoonnummer (thuis) 0348401766

E-mailadres henk.eijlers@kpnmail.nl
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Bent u door iemand anders
gemachtigd een zienswijze
in te dienen?

Nee, ik dien het zelf in

Wat is het adres/de locatie? Voorhuis 1 Bestemmingsplan Overstek 1

tot 30-09-2020

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

niet eens zie bijlage

Bijlagen

Bijlagen 

Wilt u bijlagen meesturen? Ik verstuur de bijlagen digitaal

Toevoegen 

Bijlage(n) *

Toegevoegde bestanden:

• Bestemmingsplan-zienswijze.docx
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