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Bezwaarschrift; Wijziging van het bestemmingsplan van Heemstrabaan, Postkantoorstraat,
Kerkstraat.

Aan het Colleges van Burgemeester en Wethouders gemeente Beuningen

Weurt; 8 april 2014

Geachte leden van het Colleges van Burgemeester en Wethouders te Beuningen.

Naar aanleiding van het inzage die ik woensdag 2 april jl. heb gehad in de wijziging van het
bestemmingplan van Heemstrabaan, Postkantoorstraat, Kerkstraat i.v.m. de aanleg van de
nieuwe te maken kruising ben ik geschrokken van wat er al geregeld is bij dit plan.
Mijn grootste bezwaar was dat er bomen zouden worden gekapt voor de nieuw aan te leggen
fietspaden. Nu bleek dat de bomen staan in het bestemmingplan verkeer en groen dus de
gemeente kan er alles meedoen wat men wil.
Verder kon ik geen bezwaar maken tegen dit plan wat de bomen betreft maar ik maak wel
bezwaar tegen het volledig ingediende plan om de volgende reden.

1. Er was een plan voor een rotonde waarmee de nu aangewezen grond niet gebruik hoefde te
worden. Afgeleid daarvan was er geen spraken van het kappen van de bomen dit is ook
toegezegd in het eerste plan.
2. De omvang van het aangewezen stuk grond staat niet in verhouding tot de aanleg van het
daadwerkelijk aan te leggen project.
3. Hiermee hebben jullie de handen vrij om op dit stuk grond alles te doen wat maar mogelijk is
of waar jullie dadelijk tegen aan lopen. De vrije hand met de uitvoering maar minder prettig voor

de aanwonende.
4. Oe geluidsnorm is nu 58 DB. Toegestaan is 48 DB men verwacht door middel van nieuw aan te
leggen Zoab asfalt de norm te halen maar wordt dit niet gehaald wat gebeurt er dan, jullie
hebben de vrije hand over het totale stuk grond dus er kunnen geluidswallen komen voor de
deur enz. De bestaande bomen zijn grote geluiddempers waar er minimaal 2 van weg gehaald
worden.
5. Er is voldoende ruimte aan de overzijde van de van Heemstrabaan om aan die kant ook de
weg te verbreden zodat er aan de beoogde uit te breiden kant minder ruimte nodig is als nu
gepland.
Het is nu al bekend dat er minimaal 2 bomen gekapt gaan worden waar het eindigt is niet
bekend.
Mijn vertrouwen in de gemeentelijke toezeggingen is gedaald tot 0. Na 2 toezeggingen dat er
niet gekapt zou worden gaat het wel gebeuren, de eerste keer bij de aanleg van de tweede sluis
en de laatste keer vorig jaar met de bekendmaking van de plannen van de rotonde.
Er op vertrouwend dat er een juiste terug koppeling komt op dit bezwaar.
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Onderwerp

: Automatische ontvangstbevestiging

Geachte heer/mevrouw,
U heeft de gemeente een brief gestuurd met als onderwerp: bezwaarschrift wijziging
bestemmingsplan Van Heemstrabaan, Postkantoorstraat en Kerkstraat. Graag geven wij over de
afhandeling alvast wat meer informatie.

Registratienummer
Uw brief heeft registratienummer IN14.01870 gekregen. Wilt u dit nummer bij verdere
correspondentie vermelden?

Dit kunt u van ons verwachten
U krijgt binnen vier weken antwoord op uw brief. Lukt dit niet, dan ontvangt u binnenkort meer
informatie over de (wettelijke) behandeltermijn.

Informatie
Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op. De gemeente is bereikbaar via telefoonnummer
14 024.
Met vriendelijke groet,
namens de gemeente
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