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Geachte heer/mevrouw, 

Namens onze opdrachtgever, N brengen wij u op de hoogte omtrent het voornemen op het terrein, 

gelegen tussen Noord-Linschoterzandweg nummer 60 en 61, woningbouw te realiseren. Dit voornemen past in de 

visie van gemeente en provincie zorg te dragen voor woningrealisatie op inbreilocaties. Het project omvat de 

realisatie van twee eengezinswoningen, inclusief een garage/berging. In de bijlage van deze brief is een tekening 

toegevoegd van dit plan. 

(geanonimiseerd)

Het parkeren van de voertuigen van zowel de bewoners als bezoekers vindt plaats op eigen terrein. Hierdoor neemt 

de parkeerdruk in de omgeving niet toe. Rondom de woningen worden de tuinen gerealiseerd. Het geheel wordt 

ontsloten vía zowel de Noord-Linschoterzandweg als de Kabelslag. 

Het project is eerder in de vorm van een principeverzoek bij de gemeente Oudewater ingediend. Dit verzoek i 

inmiddels door de gemeente getoetst en positief beoordeeld. De gemeente is derhalve voornemens medewerking 

te verlenen aan de verstrekking van de benodigde vergunningen. 

Als directe buren brengen wij u graag als eerste op de hoogte van het voornoemde initiatief. Alvorens wij de 

verschillende procedures opstarten zijn wij benieuwd naar uw eventuele vragen en/of ideeën. 

Vanwege de geldende Corona-regels organiseren wij dit keer niet een gebruikelijke informatiemiddag c.9. -avond, 

maar zijn wij genoodzaakt u via deze brief te informeren. Om u toch in de gelegenheid te stellen vragen en/of 

ideeën in te dienen, zien wij deze graag per email tegemoet via m.steenkamer @promad.nl. De verzamelde vragen 

en ideeën koppelen wij aan u terug via een zogenaamde Q&A (vraag en antwoord). Graag zien wij uw inbreng 

uiterlijk 22 januari a.s. tegemoet. 

   

In het vertrouwen u hiermee een goede indruk te hebben gegeven van de plannen, zijn wij benieuwd naar uw 

gewaardeerde reactie. 

Met vriendelijke groet, 

Mike Steenkamer 

Projectmedewerker 

Bijlage: Situatietekening Noord-Linschoterzandweg 60 te Snelrewaard. 
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