
Oudewater, 16 januari 2021 

Betreft: vragen over bouwen van 2 huizen 

Geachte meneer Steenkamer, 

Vrijdag 7 januari |. hebben wij uw brief ontvangen waarin u informatie geeft over het voornemen 

om twee huizen te bouwen aan de Noord-Linschoterzandweg tussen nummer 60 en 61. We snappen 

dat i plan graag wil realiseren. Het klinkt als een logische stap voor de familie en 

het plan is voor hen een mooi concept om met de familie bij elkaar te wonen. 

(geanonimiseerd)

Het is jammer dat deze informatie via een brief en tekening met ons gedeeld wordt en er niet voor 

gekozen is om de enveloppe met inhoud persoonlijk langs te komen brengen om hier een toelichting 

op c.q uitleg over te geven. U begrijpt dat een tekening van de plannen nogal wat vragen bij ons 

oproept. Deze vragen willen wij middels deze brief met u delen en zijn voor het overzicht geclusterd 

per onderwerp. 

We hebben vragen over: 

A. De huizen zeff: 

e _ Waarom wil de opdrachtgever twee huizen op dit perceel bouwen? 

e _ Hoe komen de huizen eruit te zien? 

e _ Wat is de hoogte van de huizen? 

e  Komt er nog een kelder onder het huis? 

e Wordt de grond nog opgehoogd? 

e  Wat is de hoogte van de garage? 

e _ Wat is de hoogte van de overkappingen? 

e Is het mogelijk om een bouwkundige tekening te zien? 

B. De situering van de huizen: 

e _ Hoever zouden de huizen van de achtergrens geplaatst kunnen worden? 

e Voorwelke erfafscheiding wordt er gekozen om zo min mogelijk privacyverlies en 

inkijk naar Kabelslag 10 en 12 te hebben? 

e Iser een mogelijkheid dat het achterste huis minder ver naar achteren komt? 

C. De verbreding van de sloot: 

e _ Wat is de reden waarom de sloot verbreed wordt? 

e _ Wat is de reden waarom de sloot op de hoek ca. 8 meter breed wordt? 

e _ In de sloot zit een stuw. Wordt deze stuw verplaatst? Zo ja, waarheen? 

e _ Als deze stuw breder wordt gemaakt, hoe gaat dit in zijn werk? Wat zijn de 

gevolgen voor de vlonder van Kabelslag 12 waar de stuw nu deels onder zit? 

e _ In de sloot zwemmen diverse koi karpers van andere buren. Hoe worden deze 

vissen beschermd bij het realiseren van de bredere sloot? 

e Wat gebeurt er met de heggen op het erfgrens langs het water? Worden deze 

verwijderd waardoor er sprake is van privacyverlies? 

D. De weg van de Kabelslag naar de Noord-Linschoterzandweg met parkeerplaatsen: 

e  Wordt het loopbruggetje naast Kabelslag vervangen door een autobrug? 

e Erstaan 8 parkeerplaatsen ingetekend op het stukje land naast Kabelslag 12. Gaat 

hierdoor het landelijke karakter verloren? 



e De weg is ingetekend direct naast de te verbreden sloot. Wordt er weer een hoge 

heg geplaatst direct tussen de sloot en de weg? 

e Hoe is de afscheiding naar de Kabelslag? Wordt er bijvoorbeeld een hek geplaatst, 

ter voorkoming van sluipverkeer naar de Noord-Linschoterzandweg? 

E. Algemene vragen: 

e _ Wat zijn de ideeën om zoveel mogelijk de inkijk naar Kabelslag 10 en 12 te kunnen 

beperken? Tegelijkertijd geldt deze inkijk natuurlijk ook andersom. 

e _ Wie neemt t.z.t. de woning over? Welke garanties kunnen daaraan ontleent 

worden? 

e Wordt er in de toekomst gekozen om het perceel kadastraal te splitsen? 

e _ Waarom moest er voor 22 januari een reactie gegeven worden? 

e  Bij welke stap in de procedure is 

e Eris nu een gelegenheid om vragen te stellen. Hoe ziet de verdere procedure eruit? 

(geanonimiseerd)

Een plan als dit zorgt voor emoties die loskomen omdat het plan van invloed is op onze directe 

leefomgeving. In uw brief schrijft u dat u benieuwd bent naar eventuele vragen en/of ideeën. Er 

wordt echter niet naar een mening gevraagd. Er is bereidheid om mee te denken omdat dt plan 

onze gemoederen bezig houdt. Het zou prettig zijn als er een mogelijkheid komt om de emoties die 

dit plan en de manier waarop dit plan gepresenteerd wordt te kunnen delen met u en de familie. 

Een brief komt zakelijk over terwijl in een gesprek de menselijke kant meer tot uiting kan komen. 

Daar waar mensen als buren naast elkaar leven, is het erg prettig dat die menselijke kant de 

boventoon blijft voeren en we als goede buren met elkaar kunnen samenleven. Weet dat een 

(digitale) ontmoeting erg gewaardeerd zal worden. 

Wij hopen dat deze brief en dit eerste overzicht aan vragen een reactie is die u kunt waarderen. Op 

dit moment kunnen wij nog geen mening vormen omdat er nog veel onduidelijk is. Een reactie 

binnen twee weken na dagtekening van deze brief zouden wij daarom zeer op prijs stellen. Wij zien 

uit naar de antwoorden en de uitnodiging voor de dialoog. 

Met een vriendelijke groet, 

Kabelslag 10 

Kabelslag 12 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)


