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Geachte leden van de raad, 

De heer heeft een mondelinge 
zienswijze ingediend bij de heer G . J . M . Fikken, medewerker van de gemeente. Onderstaand is de 
zienswijze weergegeven en middels de handtekening onder de zienswijze heeft de 
ingestemd met de verwoording van de zienswijze. 

Wens is om de locatie 
de nu voorgestelde bestemming Recreatie 

aan te merken als woonbestemming in plaats van 
Recreatiewoning. 

Redenen waarom: 
« De locatie is omringd door andere woningen. De Kruidenwijk is gegroeid in noordelijke 

richting en grenst inmiddels aan het perceel van c , Het is logischer te 
k i « 7 f t n voor de bestemming "Wonen" voor alle bewoonde locaties in deze omgeving. 

» I wordt nu bewoond door de vader van de heer 
n. Voor deze bewoning is in 2001 een gedoogbeschikking afgegeven in 

combinatie met de in dezelfde periode verleende bouwvergunning (vervanging van de 
recreatiewoning). 

o De recreatiewoning is ontsloten via een breed toegangspad (een vrachtwagen kan er 
over) var.„ ' in één rechte 
lijn. 

» De gewenste toekomstige situatie is, dat één van de kinderen in de woning kan wonen 
e.. i in de recreateiwoning kunnen wonen, vergelijkbaar met 
de huidige situatie. Di biedt nu elke dag zorg aan zijn vader door er elke 
dag te komen en hem te helpen in het huishouden en het onderhoud/schooonhouden van 
de woning. Er is nu nog geen sprake van dagelijkse hulp bij de persoonlijke verzorging 
van vader. De acht de huidige situatie als een zeer gewenste situatie. Hij is 
direct bij zijn vader als het nodig is. 

De i is bereid de zienswijze mondeling toe te lichten en stelt u ook graag in de 
gelegenheid om de locatie te bezichtigen.. 

In afwachting van uw besluit. 

Aldus mondeling ingediend door de heer 


