
Aan de Cie Samen Wonen in Ridderkerk 

 

16 april 2015 

 

Dames en Heren, 

 

Mijn naam is Wim de Jong, ik ben bouwadviseur. Ik richt mij tot u namens mijn cliënten, dhr. R. 

Luchies en dhr. W. Plaisier, resp. wonend aan de Pruimendijk nrs. 178 en 180.  

Op 26 augustus 2014 is per brief aan de gemeente “verzocht niet in te stemmen met de nieuw 

bestemde locatie van het agrarische bedrijf van dhr. Roest aan de Pruimendijk 89b. 

Het bezwaar is niet de bedrijfsverplaatsing op zich, maar de bestemde locatie van de nieuwe 
gebouwen juist recht tegenover de bebouwing van Pruimendijk 178 en 180 van resp. dhr. Luchies en 
dhr. W. Plaisier. Hierdoor wordt het woongenot van betreffende eigenaar onevenredig beknot”. 
 
Herhaaldelijk is maandenlang geïnformeerd naar de stand van zaken, steeds werd telefonisch gemeld 
dat de zienswijzen in behandeling waren genomen. Echter geen melding of terugkoppeling of en hoe 

de ingediende zienswijze door de gemeente werd geïnterpreteerd.  
 

Enkele weken geleden werd melding gemaakt van het ter visie liggen van het ontwerp-besluit Hogere 

grenswaarde voor het bestemmingsplan Buitengebied. Voor mijn cliënten reden om zich juridisch te 
laten bijstaan door Mr. M.C. van Meppelen Scheppink van Moree Gelderblom Advocaten.  

 
Uit de nota zienswijzen blijkt dat de gemeente Ridderkerk de zienswijze van mijn cliënten terzijde wil 

leggen. Het belang van blijvend vrij uitzicht van mijn cliënten acht de gemeente ondergeschikt aan 
het landschapsadvies, waarin een zgn. nieuw eilandje in de polder acceptabel wordt geacht. 

 

Mijn cliënten zijn van mening dat de gemeente onvoldoende met hun belangen bij de handhaving van 
hun huidige woon- en leefomgeving rekening houdt. Door de bebouwing van dhr. Roest eenvoudig te 

verschuiven lost dit veel van de problemen op. 
 

Namens cliënten heeft onze advocaat per brief aan de gemeente laten weten: 

- dat de beoogde bebouwing aan de Pruimendijk 89b in strijd is met provinciaal, regionaal en 
gemeentelijk beleid 

- waarom is er geen verkeersonderzoek uitgevoerd?  
- er is niet deugdelijk gemotiveerd waarom een besluit Hogere grenswaarde zou moeten worden 

genomen 
 

Cliënten verzoeken om deze redenen en hebben alle raadsleden schriftelijk om deze redenen verzocht 

NIET in te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied en het ontwerp-besluit Hogere 
grenswaarde bestemmingsplan Buitengebied. 

 
 

Hoogachtend, 

 
W. de Jong 

JW Bouwmanagement BV 
 

 

 
Namens dhr. R. Luchies     Namens dhr. W. Plaisier 

Pruimendijk 178     Pruimendijk 180 


