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INGEKOMEN 
Geachte Gemeente, 

Hierbij brengen wij onze zienswiJze in inzake bovenvermeld uitwerkingsplan Kleidijk . De 

bouwplannen van Woonvisie zoals die onlangs zijn gepresenteerd betekenen een aanmerkelijke 

verslechtering van de Kleidijk . Wij zijn medio 2001 aan de Kleidijk komen wonen en eerst waren er 

ooit 20 woningen gepland. Nu ZIJn het er plotselmg 26 en wel van een eenvoudiger soort dan die 

oorspronkelijk zijn gepland. Van enige inpassing in het gebied van de Kleidijk is geen sprake, gezien 

het karakter van rijtjeshuis . Dat is in strijd met het karakter van de Kleidijk. 

Tevens is voomen in een veel grotere hoogte van de huizen dan welke er hebben gestaan. Ook deze 

bouwhoogte is strijdig met het karakter van de Kleidijk waaraan met name woningen zijn gelegen van 

één etage hoog of, zoals bij onze woningen, van een besche1den hoogte van ruim 8 meter. In de 

voorgelegde plilnnen wordt plotseling een bouwhoogte gepresenteerd van 10,47 meter. 

De woningen tonen het karakter van rijtjeswoningen . 

Tevens wordt erin voorzien om de wonmgen dicht op de straat te zetten waar de oude woningen 

ruim van de straat af gelegen zijn . Het is een verdichting die in strijd is met het karakter van de 

Kleidijk en die ons dan ook ten zeerste verbaast en in ons belang raakt. In eerdere stukken heeft de 

gemeente aangegeven rekening te houden met het karakter van de Kleidijk Dat wil zeggen bouw van 

gematigde hoogte en grote afwisseling tussen huizen. Eerdere plannen hebben daar ook inderdaad 

in voorzien, maar wat er nu voor ligt is daarmee in strijd . Het zijn woningen van 13 in een dozijn en 

dat is in strijd met hetgeen de gemeente met de Kleidijk altijd op het oog heeft gehad. 

Het dorpse karakter van de Kleidijk wordt verder aangetast door de woningen zo dicht op de straat te 

zetten dat de uistraling verloren gaat, zoals dat eerder wel bestond met de ruime voortuinen van de 

voormalige woningen. Ter hoogte van onze woning gaat het om een aantal meter dat de geplande 
wonmgen dichter bij ons huis komen te staan . 

Een derde punt betreft de toenemende verkeersdruk in ons stuk van de straat Waar aanvankelijk 

voorzien was in 20 wonmgen- er stonden ook 20 wonmgen die thans afgebroken z1jn- worden 

ineens 26 woningen uit de hoge hoed getoverd . Met meer woningen neemt de parkeerdruk toe en 

daalt de norm van het aantal parkeerplaatsen per woningen Het tast ook de parkeerruimte van onze 

woning aan Tevens le1den zijstraten ertoe dat er meer gemanipuleerd gaat worden met auto'r 
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Ter hoogte van onze woning wordt 1n het plan de zijmuur van de rij woningen die dwars op de 

Kleidijk komen te staan veel dichter op ons huis geplaatst dan ooit de oorspronkelijke woningen 

stonden 

Wij verzoeken u derhalve bedoeld uitwerkingsplan te wiJzigen en daarmee rekening te houden met 

het karakter van de Kleidijk en met ons woongenot . 

Het huidige uitwerkingsplan impliceert het ontstaatvan planschade, waar wij bij onverminderde 

doorgang van dit plan ons op zullen beroepen, 

;;:r;tend, ~~~~ 
E.H. Hulst en M.J . Hulst-Affourtit 
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