
Op verzoek van de inwoner ontvangt u in afschrift onderstaand mailbericht aan de ambtenaren 
belast met de voorbereiding van het voorlopig ontwerp (VO) betreffende onder andere de Donkere 
Gaard. Onderstaand bericht wordt door de ambtenaren beantwoord aan de inzender en wordt ook 
meegenomen in de verdere totstandkoming van het VO.

griffier

Van: xxx
Date: za 21 mei 2022 om 13:48
Subject: Herinrichting Donkere Gaard
To: <masterplan@oudewater.nl>

Geachte mevrouw Hoekmeijer,

Enkele dagen geleden heb ik via de mail van Masterplan Oudewater blijk gegeven van onze 
ongerustheid over de ingrijpende plannen van uw college betreffende de Donkere Gaard.

U heeft hier per omgaande op gereageerd waarvoor mijn dank.

U geeft hierin aan dat er 2 opties zijn t.w.: 
Optie 1 is de bomen te laten staan en alleen het straatwerk nieuw aanleggen.

Optie 2 is het vervangen van de bomen door nieuwe bomen. Dit ter verbetering van de 
Biodiversiteit.

Voor wat betreft optie 1 denken wij dat de lindebomen die er nu staan voor het merendeel  
er fris en gezond bij staan! Met strak bodemonderhoud d.m.v. injecties en goed gepland 
onderhoud gaan deze lindebomen nog vele jaren mee! Bovendien denk ik dat u het mij eens 
bent dat het niet vervangen van de bomen enorm kostenbesparend zal zijn.

De tweede optie is het straatwerk.
Er schijnen rigoreuze plannen te zijn betreffende de herinrichting van de Donkere Gaard.

De stoepranden zouden gaan verdwijnen hetgeen betekent dat de bestrating tegen de 
gevels komt te liggen. Hierdoor zullen gevaarlijke situaties ontstaan daar nog steeds veel 
mensen van deze stoep gebruik maken!

Een ander punt is dat de hardstenen tegels in de stoep er niet voor niets liggen. Hier ligt n.l. 
leidingwerk onder. Deze oude tegels zijn onlosmakelijk verbonden met de leeftijd van de 
herenhuizen op de Donkere Gaard en liggen er al 100 jaar of langer.

Ik wil u bovendien nog wijzen op het volgende:

Voor de entrée van onze woning, xxx, staan 2 antieke palen met schakelketting welke 
gemonteerd zijn aan de voorgevel van ons huis. Deze palen staan 1.10 m uit de gevel. Mijn 
gevoel zegt dat als dit onzalige plan doorgaat dat deze palen er binnen de kortst mogelijke 
tijd uit liggen!
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Ook als er geen obstakels meer zijn op de Donkere Gaard zal er zowiezo harder gereden
gaan worden. Wij ervaren dit nu al als er weinig auto,s geparkeerd staan wordt er vaak met 
grotere snelheid gereden! Bovendien is het niet ondenkbaar dat er schade aan de huizen 
gaat ontstaan. Tot slot wil ik u erop wijzen dat deze hele kwestie voor de bewoners erg 
gevoelig ligt! Praktisch alle bewoners van de Donkere Gaard zijn eigenaar van hun woning en 
hebben er veel voor over gehad om op deze prachtige plek te kunnen wonen!

Wij wensen u veel wijsheid toe in deze voor de bewoners belangrijke kwestie en vertrouwen 
op een goede oplossing!

Met een vriendelijke groet,

xxx
xxx
xxx OUDEWATER
xxx
xxx
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