Ewijk, 02-10-2020
Verslag overleg met omwonenden, zie voor locaties schets op volgende bladzijde:
Koningstraat 27A
dHHami} directe buren met aansluitende inrit.
Vanaf het begin zijn zij betrokken bij onze plannen. Zij gaven al aan dat het echt een bouwperceel is.
Zij hadden dit bij de aankoop van hun huis (6 jaar geleden) al in de gaten. Zij hebben hier begrip voor
en zouden in dezelfde situatie hetzelfde proberen te doen. Zij hebben wel een aantal
aandachtspunten benoemd: Dat 27C een eigen oprit krijgt en een haag van formaat langs de oprit
van 27B voor privacy. Daar hebben wij rekening mee gehouden en kunnen gelukkig d.m.v. het
goedgekeurde principe verzoek aan hun wensen voldoen.
Koningstraat 27
Zijn hier vorig jaar augustus komen wonen. Tijdens één van de eerste gesprekjes kwam al de vraag of
we daar in de toekomst wilden bouwen en vinden het prima. Erg fijn dat we even komen zeggen dat
er onderzoeken plaats gaan vinden.
Koningstraat 18
HHmillllllD overburen aan de overkant van de straat tegenover onze inrit.
Fijn dat we de plannen komen bespreken en aangeven dat we onderzoeken gaan laten doen.
Alle begrip voor het proberen van het bouwen van een woning.
Erg fijn dat er een groene kamer voor 27C komt en dat de woning dus verder van de weg af komt te
liggen.
Ook de plaats van de inrit bij de bestaande poort geeft voor hun geen overlast.
Koningstraat 29
Goed dat we langsgegaan zijn en plannen besproken hebben.
Zij waren niet heel enthousiast, maar hebben er begrip voor dat we het willen proberen. Zij wonen
hier al hun hele leven en zien dat de omgeving sowieso veranderd. Daar hebben ze wat meer moeite
mee dan de overige bewoners, maar ze beseffen dat dat niet tegen te houden is.
Ze zien meer op tegen de periode dat er gebouwd gaat worden. Vraag of er gebruik gemaakt gaat
worden van heipalen en hoe vroeg ze beginnen etc.
Hun wens is dan ook dat de achtertuin ook zoveel mogelijk tuin wordt, vandaar onze aanpassing in
de landelijke inpassing om de garage naar voren te halen en de oprit stuk in te korten. Wij hebben 2
jaar geleden al in overleg en met hun goedkeuring een beukenhaag geplant (aan de westzijde van
perceel 27C).
Wij hebben ook in de gesprekken aangegeven dat het niet niks is met het nieuws waar we mee
binnenkomen en aangegeven dat we waar mogelijk aan hun wensen willen voldoen. Gelukkig
hebben we met iedereen rekening kunnen houden.
We hebben de buren allemaal op het hart gedrukt bij vragen niet te aarzelen, maar alles
bespreekbaar te houden.
Afgelopen 4 maanden na de gesprekken per huishouden hebben wij verder geen vragen of andere
opmerkingen gehad over 27C. De onderzoeken hebben inmiddels in week 24 plaatsgevonden.
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