
greenuatley
Zaaknummer : #13658

Ontvangstdatum : 30-12-2021

Geachte

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 443658.

Als u telefonisch met ons contact opneemt, verzoeken wij u het zaaknummer bij de hand te
houden. Wij kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Ridderkerk

Uw Aanvraag of Melding

Naw gegevens
Naambeschrijving:

Adresbeschrijving :

Persoonlijke gegevens
Uw gegevens opgeven
E-mailadres
Telefoonnummer
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Naam Ruimteliik Dlan
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Uw zienswijze op het Ruirntelijk plan Geachte heer =
Onlangs zijn wij op de hoogte
gebracht door mede buurtbewoners
1.'urn. de plannen van Pruimendijk 19 -
21
Wij als bewoners van de Govert
Flohilstraat waren niet op de hoogte
van dit plan en zijn hier verder niet
over geïnformeerd?
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Onlangs is er een nieuw huis
gebouwd op de Pruimendijk. wij
hebben door het heien van deze
woning scheuren in onze muren
gekregen. Wetende dat de bodem
voor Pruimendijk 19 - 21 veel harder
is dan de bodem waar er reeds
gebouwd is zal dit verdere gevolgen
hebben voor ons huis. Daarnaast blijkt
dat de bodem zwaar verontreinigd is
en daardoor zwaar werkverkeer zal
moeten plaatsvinden in de omgeving
om dit te saneren welke tevens
invloed zal hebben.

Een alternatief voor het heien zal er
geboord kunnen worden. Hierdoor zal
er minder schade ontstaan aan
omgelegen woningen. Het saneren
van de bodem zou met kleiner
materieel kunnen worden uitgevoerd
om de overlast tot een minimum te
kunnen beperken.

OP basis van de bovenstaande
argumenten heb ik bezwaar tegen het
ontwerp bestemmingsplan
Woningbouw Pruimendijk 19 - 21.

Naar aanleiding van het voorgaande
verzoek ik u met inachtneming van
mijn zienswijze het ontwerp
bestemmingsplan niet vast te
stellen/gewijzigd vast te stellen,
namelijk door gebruik te maken van
boren in plaats te heien.

Ik ga ervan uit dat u mij van de
verdere procedure op de hoogte
houdt.

Hoogachtend .



Akkoordverklaring<br /> Akkoord
- Ik verklaar dat ik dit formulier juist en
naar waarheid heb ingevuld. <br />
- Ik weet dat het onjuist of niet volledig
beantwoorden van de vragen
gevolgen kan hebben. <br />
- Ik weet dat om een zienswijze in
behandeling te kunnen nemen, alle
bevoegde medewerkers die betrokken
zijn bij de beoordeling inzage kunnen
hebben in mijn persoonsgegevens.


