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Bennebroek, 16 november 2021

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Met vriendelijke groet,

E-mail:

Hieronder benoemen wij puntsgewijs onze zienswijze:
• Het beoogde toegangspad ligt veel te dicht op de meer dan 16 achtertuinen;
• Het beoogde toegangspad is ontoegankelijk voor zwaar bouwverkeer;
• Het beoogde toegangspad is ook te smal om te passeren bij gewoon verkeer;
• Brandweer of ambulances kunnen niet over dit pad rijden vanwege de scherpe bocht;
• Er is geen plek om te keren voor de auto’s bij de beoogde parkeerplaatsen;
• Indien straatverlichting wordt aangelegd, verstoort dit de natuur en nachtrust;
• Verharding van de weg leidt tot schade aan de wortels van de bomen op ons perceel. De 

tientallen oude bomen moeten behouden blijven;
• Ons huis is gebouwd in en wij verwachten schade door het bouwverkeer;
• De bouwplannen zullen tot waardevermindering van ons huis leiden door het verkeer dat 

over ons erf zal gaan rijden met extra geluid en emissies;
Een deel van het pad behoort tot ons perceel en dat zou betekenen dat een deel van ons 
eigendom bestraat gaat worden. Ook daarin kunnen wij ons niet vinden.

Betreft:
Zienswijze op ontwerp-omgevingsvergunning Binnenweg 27 te Bennebroek.
Nr. 348546, van 7 oktober 2021

Het pad is volstrekt ongeschikt als ontsluiting van 3 nieuwe woningen. Het pad is veel te smal en 
grenst direct aan vele achtertuinen. Verkeer op dit steegje rijdt hierdoor te dicht op de beplanting 
en verstoort de rust in de tuinen. Zowel qua breedte als gewicht van voertuigen gaat het niet 
passen. Toename van het verkeer zal tevens tot schade aan de omliggende woningen en 
boomwortels leiden. Ook zal ons woongenot dalen door geluid en inkijk van het nieuwe verkeer 
over dit pad. Tenslotte is deze toegang onveilig in geval van calamiteiten.

Aan College van Burgemeester en Wethouders 
Postbus 201
2050 AE OVERVEEN

Op basis van de genoemde punten, vragen wij u dringend om de ontwerp-omgevingsvergunning 
niet te verlenen. We gaan graag in overleg over een passende oplossing voor Binnenweg 27.

2121GV Bennebroek
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Door middel van dit schrijven dienen wij een gemotiveerde zienswijze in tegen de ontwerp- 
omgevingsvergunning voor de locatie Binnenweg 27 te Bennebroek. In de plannen voor 
Binnenweg 27 is een toegangsroute voorzien via het smalle steegje langs ons perceel, dat vanaf 
de Binnenweg toegankelijk is. Ons perceel grenst aan dit steegje en een deel van het huidige 
voetpad is ons eigendom. Wij willen niet dat er verkeer over ons perceel gaat rijden en dat het pad 
geasfalteerd wordt.
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