Zienswijzennota
behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan
Zuidbroek, uitwerking 35.
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Inleiding
•
•
•
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Het ontwerp van bovengenoemd uitwerkingsplan heeft met ingang van 28 juni 2018
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen.
Tegen het ontwerp één zienswijze ingediend. De zienswijze is tijdig ontvangen en daarmee
ontvankelijk.
In paragraaf 2 van deze nota worden deze zienswijze beoordeeld.

Zienswijzen
De volgende zienswijze is ontvangen.

2.1

[…….]
Datum zienswijze
De zienswijze is digitaal ingediend op 8 augustus 2018.
Inhoud van de zienswijze
Reclamante ziet op de plankaart tussen Vliegenzwam 31 en de geplande kavel geen pad
aangegeven. Betekent dit dat de tuin van het haar woning aan de Vliegenzwam 31 direct grenst
aan de schutting? Of is er wel een pad gepland hiertussen? Dit laatste heeft haar voorkeur. De
nummers 31, 33, 35, 37 hebben hier volgens reclamante allen profijt van. Reclamante vraagt
daarom om duidelijkheid of er wel of niet een pad tussen haar woning aan de Vliegenzwam 31
en de geplande nieuwbouwwoningen gepland staat.
Beoordeling
De zienswijze heeft betrekking op de inrichting van de achter de woningen gelegen tuinen en
niet direct op de planologische regeling van het uitwerkingsplan. Immers binnen de
bestemming ‘Wonen’ zijn verschillende functies mogelijk, zoals zij- en achterpaden.
Met betrekking tot het voorstel van reclamante m.b.t. de inrichting van de tuinen achter de
woningen om daarin een achterpad aan te leggen wordt het volgende opgemerkt.
Er wordt echter geen pad aangelegd tussen de geplande nieuwbouw woningen en de woning
van reclamante aan de Vliegenzwam 31. De aanleg van een pad is ook niet nodig voor de
ontsluiting van de woningen aan de Vliegenzwam nummers 31, 33, 35 en 37, want al deze
woningen hebben aan de achterzijde al een directe ontsluiting op het achter de woningen
gelegen parkeerhofje. Dit laatste geldt ook voor de woning van reclamante op Vliegenzwam
31. Er komt wel een hekwerk met beplanting tussen beide percelen.
Conclusie
Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen.

