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Geachte raadsleden,
In de nota zienswijze BP N65, heb ik kunnen lezen dat de bezwaren die ik heb over dit
bestemmingsplan allemaal van tafel zijn geveegd. Dat ik het hier niet mee eens ben zal U
duidelijk zijn, maar blijkbaar heb ik me hierbij neer te leggen. Één punt in mijn bezwaar
blijft mijn inziens zeer onduidelijk en nog steeds onbeantwoord.
In de tabel onder nummer 6, waarin mijn zienswijze is opgenomen, staat onder (e) :"....de
parkeerplaatsen komen óp de perceelsgrens van reclamant te liggen".
Naar mijn idee klopt dit niet, de parkeerplaatsen in het BP liggen niet op, maar over mijn
perceelsgrens . Sinds de situering bekend is ben ik met de Heer Peter Burger in gesprek
geweest over hoe de perceelsgrens precies loopt. De Heer Burger houdt zich aan de bij het
kadaster bekende gegevens. Deze zijn destijds doorgegeven door de gemeente, zegt hij,
terwijl míj duidelijk voor de geest staat dat bij de "reconstructie helvoirtseweg" ergens in
de jaren '90, wij een stukje grond aan de voorkant van ons huis hebben afgestaan ten
behoeve van een dubbel fietspad en daarvoor ,: "3 leilinden, straatklinkers én het
rechttrekken van de grens aan de achterkant met die van de buren" hebben terug gekregen.
Ik heb gevraagd om bewijzen van mijn ongelijk, die te vinden moeten zijn in het archief.
De Heer Burger kan hiervan echter tot nu toe nog geen stukken overleggen waaruit blijkt
dat ik me hierin vergis. Ik kan me ook niet voorstellen dat e.e.a.op een vergissing berust,
omdat zelfs het straatwerk van de gemeente is aangepast op de door mij bedoelde
erfgrens!! Ook is ons perceel al tientallen jaren afgezet met een hegje, verjaring is m.i.z.
hier ook aan de orde, maar goed, zolang hierover geen duidelijkheid is lijkt het mij
vreemd het bestemmingsplan vast te stellen. Je kunt niet gewoon andermans grond
invullen met jouw ideeën lijkt mij!!
Ik vraag U raadsleden hier naar te kijken vóór het BP vast te stellen.
Met vriendelijke groeten,
Wilma Passon-van de Meerendonk
Helvoirtseweg 138
5263EH Vught
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