van Staalduinen, John (Bilfinger Tebodin Netherlands B.V.) <john.van.staalduinen@bilfinger.com
>
Sent:
Tuesday, July 24, 2018 10:03:02 AM
To:
Info
Cc:
Kim en John
Subject: Ernstige hinder bouwweg Portalaan tussen Pomonastraat en Bubonastraat wijk Hoogeland-Oost Naaldwijk
From:

Geachte,

Een aantal maanden geleden heb ik al eerder contact gehad met iemand binnen u organisatie betreffende bijgaande vraag.

Reden dat ik u nogmaals een bericht stuur is omdat het eigenlijk niet langer meer zo kan en ik graag een oplossing zou willen zien. Op dit
moment wordt ons woongenot
(en daarmee bedoel ik niet alleen van mijn gezin persoonlijk maar van de meeste bewoners van IbizaPlaza I en II) dusdanig aangetast dat het
eigenlijk niet meer zo verder kan.

Het gaat om het volgende:

Tussen IbizaPlaza I en II ligt op dit moment een bouwweg waar alle bewoners zeer veel last van hebben. Onze woningen hebben wij gekocht
met de belofte dat er een waterpartij
zou komen tussen IbizaPlaza I en II. Alle folders lieten een prachtige flat zien met een waterpartij tussen beide flats. In plaats van een waterpartij
moeten we het nu doen met een bouwweg. Begrepen hebben wij als bewoners inmiddels dat deze weg er nog wel
zo’n anderhalf jaar zal liggen.

Omdat de wijk nu zo groot aan het worden is komt er zoveel verkeer over deze bouwweg de wijk in dat we bijna niet meer kunnen genieten van
ons balkon. Wij wonen op
de begane grond dus hebben erg veel last van het verkeer. Wij vragen ons overigens af of de Gemeente zich wel realiseert hoeveel verkeer dit
daadwerkelijk is ..

Deze drukte heeft overigens niets te maken met het afsluiten van de Kruisbroekweg, want de drukte is al geruime tijd.

Tevens is het ook wel schrijnend om te zien hoe de mensen van de begane grond in IbizaPlaza II nu hun vlonder hebben, boven een greppeltje
van amper 2 meter breed i.p.v.
boven een mooie brede waterpartij!!

De bouwweg ligt er blijkbaar nog omdat er 1 iemand bezwaar heeft gemaakt een x-aantal jaar geleden dat er geen bouwverkeer over de
Zuidweg mocht rijden. Gemeente heeft
daar toentertijd mee ingestemd om geen juridische strijd aan te hoeven gaan met deze persoon (hr. Koornneef?). Beetje wrang is het nu dat de
meeste bewoners van 2 complete appartementencomplexen erg veel last van deze bouwweg hebben en tevens niet gekregen
hebben waar zij recht op hebben, een waterpartij.

Problemen zijn:

Ontzettend veel verkeer op een paar meter van ons balkon/complex

Wordt ontzettend hard gereden. Drempel plaatsen is geen optie omdat je dan afremmend en optrekkend verkeer vlak voor het balkon/complex
gaat krijgen.

Omdat de weg tussen 2 flats in ligt hebben we erge last van “echo-werking’’. Vooral op uitgaansavonden is het geen pretje met
uitgaande/thuiskomende jeugd.

Last van uitlaatgassen, omdat de weg zo dicht langs ons balkon ligt.

Omdat er totaal geen onderhoud aan de huidige taluds van de watergangen wordt gedaan laten alle mensen uit de wijk hun hond uit langs het
water langs de bouwweg.
Met andere woorden: op een paar meter afstand van ons balkon zitten honden hun behoefte te doen. Zeker met deze weersomstandigheden
geen lekker luchtje.

Inmiddels zijn er ook al vanuit de gemeenteraad (Westland Verstandig) vragen hierover gesteld.

Kortom, de vraag van alle bewoners van IbizaPlaza I en II : Wanneer verdwijnt deze weg en krijgen we wat ons beloofd is, een mooie
waterpartij?

Hopende op een positieve reactie.

Met vriendelijke groet,

John van Staalduinen

Mellonastraat IbizaPlaza I

