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Hierbij wil ik een zienswijze indie ne n op he t ontwe rp-be ste mmingsplan He lle ndoorn Dorp 2013.
Mijn e ige ndom, gelegen ai... ^

-

n , heeft in he t

bestemmingsplan He lle ndoorn Dorp 2013 de be ste mming Wone n-2 e n de aanduiding 'garage s' en de
bestemming Verkeer.
Wonen-2
Voor de be ste mming Wone n-2 e n de garages zijn de re ge ls van artike l 17 van toepassing.
Bouwregels
Voor spe cifie k de garages zijn de re ge ls van artikel 17 lid 2, sub d onder 14 van toe passing. Ten
aanzien van de bouwre ge ls voor de garages wordt daarin ve rwe ze n naar artikel 18.2.C, maar dat
artikel be staat nie t. Daardoor zijn e r voor de garages geen e ige n bouwre ge ls e n is onduidelijk waar ze
aan moe te n voldoe n.
In het oude be ste mmingsplan hadde n ze een bouwhoogte van 3 meter. Ik zou deze graag wile n
verhogen naar 4 me te r, omdat de auto's ste e ds groter worde n e n me t e e n bagage box nie t me e r in
de garage s passe n. Ook campe rs en caravans passen er nie t in. De netto binne nruimte me t 3 me te r is
immers maar 2,60 me te r. Ik zou graag de moge lijkhe id he bbe n ze te ve rhoge n. M e t de 4 me te r sluit
ik ook aan bij de be bouwing van he t naastge le ge n pe rce e l i
Gebruik
Ten aanzien van he t ge bruik van de garages bestaat ook onduide lijkhe id, omdat e r ge e n
begripsbepaling voor opge nome n is. De term stallingsruimte was wat dat be tre ft ie ts duide lijke r,
maar ook nie t e e nduidig.
Volgens Van Dale kent dit woord twe e be te ke nisse n:
1
2

ruimt
e voor he t stalle n van auto's
e
b drijf waar auto's worde n ge re pare e rd e n ve rkocht

Nu in he t be ste mmingsplan ge e n be gripsbe paling is opgenomen zou ook be te ke nis 2 van toe passing
kunnen zijn e n dat lijkt me nie t de be doe ling.
Ik verzoek u deze omissies te he rste lle n e n de bijbe hore nde be gripsbe paling en de ge vraagde
bouwregels op te ne me n.
Verkeer
Aan de voorzijde van de garageboxen ligt nog een de e l van mijn e ige ndom. Hie rop is de be ste mming
Verkeer ge le gd, waarmee he t e e n openbare functie toe ge we ze n krijgt. Voor mij is het nu onduide lijk
wat de juridische conse que ntie s zijn e n daar wil ik duide lijkhe id ove r. Ik he b ge zie n dat ook in he t
oude be ste mmingsplan die be ste mming e r op lag. Dat he b ik de stijds ke nne lijk ove r he t hoofd
gezien. Dat he e ft moge lijk ook te make n me t he t BI a u w ve rversteegje. Dat pad is niet tot Ve rke e r
bestemd. Dus is het alle maal onduide lijk. Ik vraag u de be ste mming Ve rke e r te ve rwijde re n e n te
bestemmen tot W o n e n ne t als bij de apparte me nte n.

Op het perceel ligt en lag de bestemming Maatschappelijke doeleinden). Een aantal toegestane
functies lijkt mij (zonder enige beperking) niet meer passend in een woongebied. Ik verzoek u de
functies en omvang zodanig in te perken dat ze passen in een rustige woonomgeving.
Verzoek
Ik verzoek u het bestemmingsplan op de bovenstaande punten aan te passen.

M e t vriendelijke groeten,

