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Bij deze willen wij, bewoners en eigenaren van Westerweg 16, onze zienswijze kenbaar maken
omtrent de plannen Kerkedijk 142 S.
Er staat in het rapport opgesteld door DNS planvorming dat de omwonenden zijn geïnformeerd
over de plannen door de eigenaar.
Wij hebben geen inzage gehad in de huidige plannen en zijn hier ook over geïnformeerd.
Er is ons een keer in een gesprek ter plaatse gezegd dat de eigenaar van plan was hobbymatig wat
bijen te gaan houden en een bloemenmengsel in te zaaien en dan een schuurtje te willen bouwen
voor wat materieel en materiaal.
Nooit is er gesproken over om e r t e gaan wonen en er een bedrijf te vestigen. De eigenaar heeft
ook nog gezegd dat hij hobbymatig kippen of schapen ging houden.
Een paar jaar terug is het grasland gefreesd en er is een bloemenmengsel ingezaaid. Dat heeft een
maand leuk gebloeid maar het is toen door de droogte doodgegaan. Nu is het weer grasland en
deze zomer (2020) gemaaid en hooibalen van geperst..
Wij vragen ons daarom ook af of het economisch haalbaar is hier een plantenkwekerij te vestigen.
Hetzelfde geldt voor de bijenhouderij. In de omgeving is hoofdzakelijk grasland en er zijn al
meerder bijenkasten van andere imkers in de buurt. Daardoor zal het voor de bijen moeilijk
worden voedsel te vinden.
Daarnaast wordt gesteld dat er een B&B toegestaan word en dat geeft weer extra verkeer en
geluidsoverlast.
De schuren en hooiberg staan ingetekend op een meter van onze erfgrens. Op de erfgrens staat
een beeldbepalende boomsingel die dan dusdanig gesnoeid moet gaan worden zodat de
gebouwen daar geen last van hebben. Daar zal dus een kapvergunning voor nodig zijn voor en het
zal een afbreuk gaan worden voor de omgeving.
Het aantal te kappen\ snoeien bomen zal de 20 overschrijden.
Handiger en beter inpasbaar zou het zijn geweest om de silo om te bouwen tot hooiberg of schuur.
Dit ook om meer zicht te houden t o t de monumentale schapenboet. De geplande hooiberge en
schuren staan niet alleen kort op het monument maar ze ontnemen ons ook het uitzicht t o t het
monument maar ook het zicht naar de polder toe.
Ons woongenot wordt zo ernstig verstoord en het doet ook afbreuk aan onze beleving van de
omgeving wat al 60 jaar hebben.
Straks wonen wij niet meer rustig en kunnen dan ook niet meer rustig in de achtertuin zitten om
van onze 'oude dag' te genieten.
Als er een bedrijf gevestigd wordt kunnen wij binnen 30 meter daarvan geen plannen ontwikkelen
terwijl ons gehele perceel als wonen is bestempeld en wij daar ook WOZ voor betalen. Dat zal dan
naast het verlies van woongenot toch ook een waardevermindering van ons perceel geven.
Er wordt gesteld dat dat door planschade de eigenaar dit plan mag indienen maar wij worden nu
hier de dupe van.
Op dit m o m e n t i s e r e n i 2 o m 2 bebouwd en dat zal gaan naar6oom2. Dit vinden wij
buitenproportioneel. De hooiberg is niet nodig want er vind geen hooibouw plaats als alles in
ingezaaid. De schuren kunnen ook in de silo gemaakt worden of anders intern bij de stolp zoals het

vorig ook was in de deel. Het regenwater zal natuurlijk afvloeien, maar bij 6oom2 zal dat niet
makkelijk zijn en wij verwachten dan ook wateroverlast te krijgen bij extreme neerslag.
Het parkeren zou achter de te bouwen schuren geschieden en dus bij onze achtertuin. Dat zal dan
weer voor ons overlast van licht en geluid geven. Evenals verlichting van de schuren dit zal doen.
Nu al brand er de hele nacht verlichting bij de silo. Dit zal dus alleen maar toenemen.
De gemeente streeft in de structuurvisie Landelijk Gebied naar openheid, doorzichten, duisternis
en stilte. Dit alles is niet in het plan terug te vinden en is dus tegenstrijdig met deze structuurvisie..
De provincie heeft dit ook onderstreept in een nieuw plan om het landelijk gebied rond Bergen,
waar dit plan in valt, een beschermende status te geven als Bijzonder Provinciaal Landschap met
als hoofddoel bescherming van het typerende landschap.
Wij vragen U dan ook met klem om dit hele plan te herzien en beter in het landschap in te passen.
Het plan zal dan misschien afgewezen moeten worden en kosten met zich meebrengen.
Ondanks de kosten zal dit waarschijnlijk de enige oplossing zijn.
Bij deze
z e zienswijze en wij hopen nog een hele tijd onbezorgd te blijven wonen.
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Bijlage met 4 foto's van

Westerweg 16

ons huidig uitzicht op
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