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Flora en fauna
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Bebouwing mortuarium Wessels
- Nieuwbouw op locatie rouwcentrum
met maximaal 3 bouwlagen pakt de
kerk als het ware in en ontrekt haar
aan het gezicht.
- Bewoners Meerstaete raken het
uitzicht op Wijchens Meer kwijt.
- Weg dorpse sfeer.

Door bebouwing mogelijk te maken op
de oever en in het wijchens meer zal
de floara en fauna van het gebied in
ernstige mate worden aangetast. Door
de verdwijning van beplanting op de
oever en bebouwing in het meer zullen
broedplaatsen en foerageergebieden
in gevaar komen.
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Bebouwing plantsoen met vredesmonument
Bebouwing voor Oostflank
- In plaats van versterking groene
sfeer een grove aantasting van het
gebied.
- Zicht op de kerk verdwijnt helemaal.
- Kastanjeboom is een monument op
zich.
- Vredesmonument heeft daar na vele
omzwervingen een waardige plaats,
daarmee opnieuw gaan zeulen is
onwenselijk.
- Bewoners Don Emmanuelstraat
voelen zich bekocht omdat zij bij koop
uitgingen van vrij en onbelemmerd
uitzicht.

Europaplein

De Bolster

Betrekken inwoners
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Toekomstige bewoners plantsoen
Vredesmonument zullen de prachtige
bomen willen kappen om uitzicht te
hebben.

Hierdoor wordt de kerk grotendeels
ingepakt. De bewoners van
Meerstaete hebben dan aan de
achterkant helemaal geen uitzicht
meer.
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Het historisch groene karakter van het
gebied verdwijnt.
Het verstoren van flora en fauna in en
langs het meer.
Waardevolle gezichts-bepalende
bomen op het plantsoen rond het
Vredesmonument moeten behouden
blijven.
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Inwoners en raad buiten spel

Wijchens Meer

Het plan is te globaal en kan leiden tot
ongewenste ontwikkelingen zonder
dat Gemeenteraad of burger nog iets
in te brengen (met verwijzing naar
artikelen 3, 3.1 en 3.2.1 van het
bestemmingsplan)

Veel van het (historische) groen zal
moeten wijken. Dat heeft ook
gevolgen voor overige flora en fauna
(en milieu).
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Onvoldoende belangenafweging

Iedere vorm van belangenafweging
waarin het belang van de
omwonenden/burgers wordt
meegewogen, mist

- De kwaliteitsimpuls mag het
Wijchens Meer, als parel binnen het
centrum, niet aantasten.
- Het meer is een identeitsdrager van
de Wijchense Cultuur.
- Geen bebouwing aan de meeroever
en in wijchens meer en het
bebouwingsvlak wijzigen in een
groenstrook met geen enkele
bebouwingsmogelijkheid.

De belangen van de bewoners zijn
onvoldoende gewogen <bij de opzet
van dit bestemmingsplan>. Bevolking
en klankbordgroep zijn hierover niet
geïnformeerd.

Horeca en recreatie aan het Wijchens
Meer, tussen twee dichtbebouwde
gebieden (Wijchen Zuid en Oostflank)
betekent meer kans op overlast van
geluid, parkeren, belasting van het
milieu en hangplekken na sluitingstijd.

- Het Wijchens Meer is niet alleen
voor de omwonende belangrijk maar
voor heel de Wijchense Gemeenschap,
daarom moet deze historische parel
ongemoeid blijven.
- de manier waarop dit
bestemmingsplan gepresenteerd
wordt is niet democratisch. De
belangen van de bewoners zijn
onvoldoende gewogen. Bevolking en
klankbordgroep zijn hierover niet
geïnformeerd.

- Rust en stilte kan gevonden worden
in de natuur langs het Meer. Hou
vertier in het centrum gescheiden van
de rust en natuur langs het Meer.
Recreatie kan gevonden worden bij de
Berendonck of in Niftrik.
- Het uitzicht op het Wijchens Meer
moet niet bepaald worden door
creatieve planontwikkelaars.
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Deel van het groen verdwijnt door
bebouwing op de Meeroever. Dat leidt
ook tot nog verder afnemen van de nu
nog voorkomende dieren en
diersoorten.
Dieren zullen (uit)sterven door
toename (plastic) afval.
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Groen en dieren gaan verloren door
bebouwing Meeroever. Bovendien
(ver)leidt ontgroening nu tot verdere
ontgroening in de toekomst.
Verslechtering nestelkansen voor
dieren door toenemende overlast in
het hoogseizoen. Niet alleen door
bebouwing, ook door toestaan van
recreatie.

Het vredesmonument heeft enkele
jaren geleden een prachtige plek
gekregen onder de monumentale
bomen. Deze plek creëert een
natuurlijke overgang van het centrum
naar de natuur rond het meer. Dat
versterkt het dorpse karakter. Daarom
moet dit gebied niet bebouwd worden.

Elke activiteit op het Wijchens Meer
verstoort de rust en de natuur.

Het moeten plaatsmaken van de
huidige gedenkplaats ten behoeve van
een commercieel doel

Verdwijnen van de rust bij het meer

Geluidsoverlast

Verkeersoverlast

Overlast van ongedierte

Recreatie aan of op het water
veroorzaakt geluidoverlast. Geluid
draagt ver over water

Recreatie en horeca aan de Meerdreef
veroorzaken intensivering van verkeer
op en parkeergelegenheid aan een
ontsluitingsweg die hiervoor niet
bedoeld is.

Horeca betekent voedselopslag en
permanent voedselresten met
ongedierte, met name ratten, tot
gevolg.

- Door de aanwezigheid van één of
meerdere horecagebouwen zullen de
omwonende van het Meer
geluidsoverlast ondervinden. Door het
Meer zal het geluid extra worden
weerkaatst waardoor de rust aan het
Meer en de omgeving ernstig zal
worden verstoord. Dit is, vooral in de
avonduren, niet te tolereren.

- Activiteiten aan het Meer zullen een
aanzuigende werking hebben op de
verkeersstromen op de Meerdreef. De
verkeersintensiteit op de Meerfreef zal
toenemen met als gevolg dat de
verkeersveiligheid op de Meerfreef
ernstig in gevaar zal komen. Tevns zal
door een toename van het verkeer
meer milieuvervuiling optreden. Ook is
er in de omgeving van het Meer te
weinig parkeergelegenheid.

- Horeca activiteiten aan het Meer zal
ongedierte aantrekken door afval,
etensresten, plastic etc. Ook is dit
schadelijk voor levende dieren als het
afval in het Meer terecht komt.

zie Wijchens Meer

- Als er gebouwd gaat worden aan de
oever wordt de historie, de natuur en
de rust verstoord voor mens, flora en
fauna. En wat te denken van het milieu
en de luchtkwaliteit.

- Het Meer is al eeuwenlang belangrijk
voor de bewoners. Daarom moet dit
stukje Wijchens behouden blijven zoals
dit nu is.
- zoals de plannen er nu uitzien zal
veel van het prachtige historische
groen moeten wijken. Dit sluit niet aan
bij de ambitiepijler 1.2 waarbij het
gebied een rustig en parkachtig
karakter moet krijgen.

- Horeca en/of recreatie aan het Meer
betekent meer kans op overlast van
geluid voor de gebieden Wijchen Zuid
en Oostflank. Ook neemt de kans op
hangplekken na sluitingstijd toe.

- Horeca en/of recreatie aan het Meer
betekent meer kans op overlast van
parkeren.

waardedaling van woningen

- Door bebouwing voor de Oostflank
zal de waarder van woningen dalen
danwel minder makkelijk te verkopen
zijn. Planschadeclaims zullen zich
zeker aandienen.

Bied de betrokkenen een reële kans,
zonder gang naar de rechter, om nog
invloed te hebben op het
detailontwerp.

Misser: onderschatting belangstelling
bewoners van het gebied. Geen
uitnodiging ontvangen om in een
klankbordgroep zitting te nemen. Juist
naar Tienakker verhuisd vanwege
natuur en cultuurhistorie rond het
Meer.

Concentreer bebouwing op locatie
oude gemeentehuis en de Bolster. Op
de plek van het oude
gemeentekantoor kan zo nodig ook
een hotel komen. Liefst wel in een
compacter gebouw.

Concentreer bebouwing op locatie
oude gemeentehuis en de Bolster.

Plan is nu nog weinig concreet maar in
een volgende fase worden alleen
belanghebbenden nog gehoord.

Het Wijchens Meer is voor heel veel
mensen en dieren een plek waar
noodzakelijke rust en groene ruimte te
vinden is. Dat wordt door bebouwing
meeroever aangetast.
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Door bebouwing mogelijk te maken op
de oever en in het wijchens meer zal
de floara en fauna van het gebied in
ernstige mate worden aangetast. Door
de verdwijning van beplanting op de
oever en bebouwing in het meer zullen
broedplaatsen en foerageergebieden
in gevaar komen.

Pleit er primair voor om de plangrens
van het project te laten lopen van de
Oosterweg naar de Meerdreef via de
Don Emmanuelstraat en dus de
Meeroever ten oosten van de Don
Emmanuelstraat buiten de scope te
houden. Dit stuk meeroever ligt
helemaal niet ter hoogte van het
centrum en draagt dus niet bij aan een
verbinding tussen centrum en meer.

Iedere vorm van belangenafweging
waarin het belang van de
omwonenden/burgers wordt
meegewogen, mist
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Horeca en recreatie leiden tot
zwerfvuil in, op en aan het water.

Als er teveel groen verdwijnt zal dat de
luchtkwaliteit van onze leefomgeving
niet ten goede komen

-in de verkoopbrochure van de
Oostflank stond destijds: 'Meesterlijk
wonen met uitzicht op het Wijchens
Meer midden in het levendige hart van
het dorp en toch in het groen'. Door de
planne die er nu liggen, met name aan
de Elckerlycweg en de Meeroever, zal
een groot deel van het uitzicht en
groen verdwijnene. Dit zal overlast van
geluid, fietsers en parkeren geven en
dat zal leiden tot waardervermindering
van de woning en kan planschade
geëist worden.

- als er veel groen verdwijnt zal dit
invloed hebben op flora, fauna, milieu
en luchtkwaliteit wat de leefomgeving
niet ten goede komt.

Bewoners Don Emmanuelstraat zullen
planschade eisen vanwege "wijziging
bestemming" plantsoen
Vredesmonument.

Niet hoger dan het bestaande pand.
Dit nieuwe pand gedeeltelijk inrichten
voor horeca met een terras met
uitzicht over het meer.

- De kwaliteitsimpuls mag het
Wijchens Meer, als parel binnen het
centrum, niet aantasten.
- Het meer is een identeitsdrager van
de Wijchense Cultuur.
- Geen bebouwing op het wijchens
meer en slechts zeer beperkt
bebouwingsmogelijkheid aan het
meer.

Wijchense Molen

visser

verlies privacy

parkeren in het totale plangebied

archeologie

oude gemeentehuis

VNG-brochure

Overig

Bewoners Meerstaete en veel andere
bewoners Don Emmanuelstraat
verliezen hun uitzicht op het meer
door bebouwing plantsoen
Vredesmonument.

Het veroorzaken van geluidsoverlast
Het creëren van nieuwe hangplekken
voor de jeugd.

Het creëren van parkeerproblemen

De 3e Urban Villa is in 2015 geschrapt
vanwege de grenswaarden voor geluid.
Die situatie is niet veranderd. De ca.
200 nieuwe woningen zorgen voor een
toename van geluid.

De ca. 200 nieuwe woningen zorgen
voor een toename van het aantal
verkeersbewegingen.
Horeca aan de overkant van de drukke
Meerdreef is afroepen van ongevallen.

Horeca op de meeroever leidt tot
overlast van ratten en overig
ongedierte, die op de etenswaren en
het vuilnis afkomen.

Aantasting van het milieu

Aanzicht van de meeroever lijdt onder
bebouwing. De gebouwen hebben een
groot deel van het jaar geen functie,
maar bepalen wel het hele jaar het
beeld.
Er zal een voordurende investering
nodig zijn om ontsierende grafitti van
de gebouwen te verwijderen.
Er is al ruim voldoende horeca in het
centrum. De extra concurrentie zou
zelfs tot leegstand kunnen leiden.

Toename van recreatiemogelijkheden
op en langs het meer zal leiden tot
meer geluidsoverlast.

Horeca leidt tot een extra aanzuigende
werking van verkeer op de Meerdreef,
waarschijnlijk ook op zondag. Dit komt
bovenop het extra verkeer vanwege de
komst van de Lidl. Dit leidt tot
hinderlijke filevorming op de
Meerdreef en 't Laantje en
toenemende onveiligheid bij de
kruising van die twee wegen.

Achtergelaten afval van horeca- en
recreatiegasten trekt ratten en andere
"ongewenste" dieren aan.

Eén of meer gebouwen op de
meeroever leiden tot een rommelig
aanzicht, zeker omdat de omgeving
moeilijk schoon te houden is. Of als
één of meer gebouwen de vorm van
een blokkendoos krijgt/krijgen.

Onrust voor omwonenden en dieren,
niet alleen overdag, maar ook 's
avonds en misschien zelfs 's nachts.
Toenemende geluidsoverlast door het
extra verkeer en de extra recreanten.

Extra verkeersoverlast op de
Meerdreef, bovenop de aanzuigende
werking van de Lidl.

Uitstraling volledige meeroever wordt
ook door beperkte bebouwing volledig
verwoest. Niet alleen
horizonvervuiling, ook lichtvervuiling,
herrie en afval.
Beperkte bebouwing nu zet de deur
open voor uitbreiding later.

Meer verkeer op de Meerdreef,
muziek op terras horeca-gelegenheid
aan het meer en watersport op het
meer leiden allemaal tot
geluidoverlast.

Het zou jammer zijn als ontwikkeling
van de meeroever de mogelijkheden
om te wandelen, joggen of fietsen in
een parkachtige omgeving met uitzicht
op het water zou beperken.
Er is al veel horeca in het centrum van
Wijchen, moet je groen opgeven voor
nog meer?
De ruimtelijke randvoorwaarden voor
ontwikkeling van de oever zijn te
globaal. Het is onduidelijk hoeveel
gebouwen er komen, wat voor soort
gebouwen het zijn, of er een doorgang
blijft voor wandelaars en of er
terrassen mogen komen, enz.

Het is onduidelijk wat voor soort
horeca er gaat komen en tot hoe laat
ze open zijn. Als daar geen regels voor
gesteld worden vrezen wij al directe
buren voor geluids-overlast en andere
horeca-gerelateerde problemen.

Het is de vraag of er aan de
parkeerbehoefte voldaan gaat kunnen
worden als het huidige plan in stand
blijft. De (te) globale ruimtelijke
randvoorwaarden maken het moeilijk
om te beoordelen of er werkelijk een
sluitende parkeerbalans wordt
gerealiseerd.

- Door de aanwezigheid van één of
meerdere horecagebouwen zullen de
omwonende van het Meer
geluidsoverlast ondervinden. Door het
Meer zal het geluid extra worden
weerkaatst waardoor de rust aan het
Meer en de omgeving ernstig zal
worden verstoord. Dit is, vooral in de
avonduren, niet te tolereren.

- Horeca activiteiten aan het Meer
zullen een aanzuigende werking
hebben op de verkeersstromen op de
Meerdreef. De verkeersintensiteit op
de Meerfreef zal toenemen met als
gevolg dat de verkeersveiligheid op de
Meerfreef ernstig in gevaar zal komen.
Ook is er in de omgeving van het Meer
te weinig parkeergelegenheid.

Daarom bezwaar tegen het totale
bestemmingsplan.

Bebouwing plantsoen belemmert vrij
uitzicht op groen, oorlogsmonument
en het Wijchens Meer voor bewoners
Oostflank. Bebouwing Meeroever
eveneens, ook voor bewoners
Meerstaete.

Horeca op de meeroever leidt tot
vuilnis

De toename van verkeersbewegingen
zort voor overschrijding van de
fijnstofnorm, zeker als het laatste
beetje groen ook nog verdwijnt.

WOZ-waarde van woningen in de
omgeving zal dalen. Eigenaars van
woningen in de omgeving, ook aan de
zuidkant van het meer, zullen
planschade claimen.

Bebouwing langs de meeroever
ontneemt een deel van het uitzicht op
het Meer. Complex Meerzicht aan de
Tienakker kan beter Minderzicht gaan
heten.

De gemeente zal in het hoogseizoen
dagelijks moeten investeren in het
legen van afvalbakken en het
opruimen van zwerfvuil. Er zal ook
afval in het water belanden.

Extra verkeer zal leiden tot toename
uitstoot van uitlaatgassen en fijnstof.
Ook elektrische auto's produceren
fijnstof.
Uitlaatgassen van kookapparatuur en
BBQ's van horeca langs de meeroever
leidt tot toename uitstoot CO2 en
fijnstof.

Horeca aan de meeroever leidt tot
stankoverlast op tenminste 250 meter.
Vette substantie in de lucht slaat neer
op gebouwen en zelfs interieur via
open ramen. Dat leidt tot extra
onderhoud aan gebouwen en
zonnepanelen.

Beperking uitzicht leidt tot
waardedaling van de woning. Ook alle
toename van overlast en afname
luchtkwaliteit leidt tot waardedaling
van de woningen.

Bebouwing langs de meeroever
beperkt het uitzicht op het Meer
vanuit complex Meerzicht Zuid.

Horeca activiteiten leiden tot meer
vervuiling. Meer afval in het water en
meer ganzen die op de resten afkomen
en hun eigen vervuiling meebrengen.

Toenemende uitstoot van CO2, NO2 en
fijnstof. Aanscherping fijnstofnormen
leiden dan tot verkeersbeperkingen
voor iedereen vanwege recreatie voor
weinigen. Door combinatie Lidl en
recreatie zal de luchtkwaliteit op de
Meerdreef zeker 3% slechter worden.

Frituren, BBQ en andere
kookprocessen stoten rook, vet en
fijnstof uit. De bewoners en de
buitenzijden van de woningen in de
omgeving en zeker de aanwezige
hoogbouw ondervinden daar heel veel
hinder van.

De kwaliteit van de woonomgeving van
de al opgeleverde nieuwbouw wordt
ernstig aangetast. In plaats van uitzicht
op meer en groen kijken zij tegen
bebouwing aan. Dat geldt ook voor
bewoners aan de zuidzijde van het
meer.

Weggewaaide servetjes, afval van
achteloze waterrecreanten etc. leiden
allemaal tot meer zwerfvuil op en rond
het meer.

- De kwaliteitsimpuls voor het
centrum mag niet ten kosten gaan van
een uniek stukje natuur nabij het
centrum.
- de meeroever dient een
aantrekkelijke flaneeroever te zijn.
Slechts een kleine ingetogen horeca
bebouwing (kiosk) van maximaal 100
m2 op de oever tussen 't Laantje en de
Elckerlyckweg. Hoogte één bouwlaag
vanaf één meter boven de oever, niet
vanaf het hart van de Meerdreef, dat is
veel te hoog. Het verdere
bebouwingsvlak wijzigen in een
groenstrook waarop geen enkele
bebouwing is toegestaan.

- Kleinschalig, dorpskarakter
behouden.
- Het Wijchens Meer en zijn oevers is
een cultuur historisch waardevol
gebied van meer dan 3000 jaar oud.
Een beeldbepalend landschapselement
nabij het centrum. Dit mag niet van de
kaart geveegd worden door
bebouwing op de nu aangegeven
schaal mogelijk te maken.

- Horeca activiteiten aan het Meer zal
ongedierte aantrekken door afval,
etensresten, plastic etc.

- Door bebouwing op de oever van het
Wijchens meer het uitzicht op de
Wijchens Meer in grote mate
verdwijnen. Ook zal de doorkijk vanuit
de Schoolstraat en Don Emanuelstraat
op het Meer verdwijnen

Etensresten, plastic en ander afval
zullen in het water terecht komen, wat
schadelijk is voor de in het meer
levende dieren.

- Door bebouwing op de oever
tegenover de Oostflank mogelijk te
maken zullen van woningen in waarde
dalen danwel minder makkelijk te
verkopen zijn. Planschadeclaims zullen
zich zeker aandienen.

Algemeen: plan TKWM staat me wel
aan, zeker om een aantrekkelijke en
milieuvriendelijke verbinding te
ontwikkelen tussen Kasteel en Meer.

Door een toename van het verkeer
meer zal milieuvervuiling optreden.

Horeca op de Bolster beperkt de
privacy en rust in de Emilia van
Nassaustraat, zeker als het categorie 1
is, omdat de activiteiten dan vooral in
de avonduren plaatsvinden.

De bescherming van de Molen is al vrij
goed geregeld, maar er zijn nog een
paar toevoegingen gewenst:
- Er moet in een vroeg stadium een
onderzoek worden gedaan door de
Hollandse Molen over de inrichting van
het gebied en het effect daarvan op de
molen.
- Het al verkregen positief advies van
de Commissie Cultureel Erfgoed moet
onderbouwd worden, rekening
houdend met de conclusies van het
onderzoek van de Hollandse Molen.
- De huidige molenaar wordt in een
vroeg stadium betrokken.
Deze punten hebben niet alleen
betrekking op bouw, maar ook op de
aanplant van bomen (13.3.4)

Geen bebouwing op de oever van het
Wijchens Meer (eens met de
zienswijze van vele Wijchenaren).

Het gedenkmonument kan <dan>
blijven staan.

Op zich niets mis met hoogbouw op de
beide Europapleinen, ware het niet dat
wij daardoor minder uitzicht, minder
privacy en minder zonlicht krijgen. Ook
parkeergelegenheid wordt minder.
Waar komt de nieuwe uitgang van de
parkeergarage?
Don Felixhof wordt zonder
opknapbeurt een heel oud gebouw
tussen al het nieuwe, overleggen met
de eigenaar?
Wandelvereniging

Overlast door stank en vet

- Door bebouwing op de oever van het
Wijchens meer het uitzicht op de
Wijchens Meer in grote mate
verdwijnen. Ook zal de doorkijk vanuit
de Schoolstraat en Don Emanuelstraat
op het Meer verdwijnen

In de ambitie ruimtelijke kwaliteit
moet bij de beschrijving van de
zichtlijnen ook rekening worden
gehouden met zicht op de molen vanaf
de Kasteellaan. De molen is een
onderdeel van het kasteel, die
verbintenis moet zichtbaar blijven.
Graag in de ambitie ruimtelijke
kwaliteit een extra paragraaf opnemen
dat er rekening gehouden wordt met
het molenbiotoop en de zichtlijnen en
doorzichten naar de molen vanaf de
Kasteellaan, vooral bij de inrichting van
groen/ bomen op de Kasteellaan.
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Luchtkwaliteit en Milieu

Bebouwing Meeroever schaadt de rust
en natuur. Horeca is in het centrum,
op enkele honderden meters, al
voldoende voorhanden.

Voorstel: max 3 bouwlagen op de
Bolster, géén horeca.
5 bouwlagen is voor bewoners Emilia
van Nassaustraat een beperking van
bezonning, licht en lucht in de woning.
Aangezien men vanaf 4 bouwlagen in
onze tuin kan kijken wordt ook onze
privacy beperkt.
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Er wordt flink stemming gemaakt over
de Meeroever. Kunnen we de totale
bevolking van Wijchen, dus ook
scholen, op een bepaalde manier laten
stemmen?

In totaliteit een heel mooi plan

Onderbreking van het prachtige beeld
(natuur) van het meer tast het
positieve gevoel van de leden van
'Sportiefwandelen' aan bij hun
wekelijkse rondje om het Meer. Weeg
alle ontwikkelingen op en rond het
meer af in een integrale visie en
ontwikkel tot die klaar is geen
deelplannen.

Bebouwing van een deel van de
Meerover heeft een effect op het
totale meer. Daardoor wordt het te
onrustig voor o.a. broedvogels en de
das. Ook zijn er de laatste jaren al veel
te veel bomen gekapt in Wijchen. Niet
nog meer!

Een theehuis heeft parkeerplekken
nodig, er mag zeker geen
parkeerterrein langs het meer komen!

Er is geen (extra) recreatieve
voorziening nodig aan het Meer. Dus
geef de hele over van het meer de
bestemming Groen/Natuur.

Nu al is het geluid van mensen die op
de bankjes voor de Oostflank zitten
goed hoorbaar. Dat wordt zeker meer
als er een vaste horecagelegen-heid
komt. Het soort horeca en de
openingstijden spelen daarin ook een
grote rol.
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De impact van de plannen op natuur,
historische waarde, kwaliteit van
uitzichten en gebouwen, verkeersdruk
etc. zijn in dit stadium nog niet
duidelijk. Het ontwerp
bestemmingsplan roept zoveel vragen
op dat ik mij het recht wil
voorbehouden om in een later stadium
meer gedetailleerd in te gaan op de
plannen en eventueel bezwaar in te
dienen.
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- De Wijchens ondernemers hebben in
het voortraject een veel meer
bepalende stem gehad van [sic] de
bewoners/inwoners
- Het plan is uiterst globaal en de
kaders zijn heel ruim. Dit kan leiden tot
ongewenste ontwikkelingen waar
inwoners en raad geen invloed meer
op hebben.
- De gemeenteraad zet zichzelf na
eventuele vaststelling van dit
ontwerpplan volledig buitenspel
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Zwerfvuil

Recreatieve en horecainvulling
Meeroever belemmert het vrije
uitzicht op het Meer.

Als het terrein aan de Elckerlyckweg en
de Meeroever bebouwd worden zal
een groot deel van het uitzicht en
groen verdwijnen dat als pluspunt van
mijn woning goldt. Dat zal leiden tot
waardevermindering en (dus)tot een
planschade eis.

18

21

verlies van uitzicht

Er is genoeg horeca in het centrum,
dus geen bebouwing op de Meeroever.
Zet de reeds lang geplande wijziging
van de meeroever aan de noordzijde,
van Oostflank tot rotonde Hogeweg,
door.

Voor bebouwing op deze plek moet de
monumentale kastanjeboom voor het
uitvaartcentrum gekapt worden.

=6
inhoudelijk gelijk aan 2,
maar met wat extra
zinnen. Ingediend door
de vrouw van een ons
wel zeer bekend
klankbordgroeplid. Ik
heb de argumenten
waar nodig aangepast
aan deze zienswijze.

- Kleinschalig, dorpskarakter
behouden.
- Het Wijchens Meer en zijn oevers is
een cultuur historisch waardevol
gebied van meer dan 3000 jaar oud.
Een beeldbepalend landschapselement
nabij het centrum. Dit mag niet van de
kaart geveegd worden door
bebouwing mogelijk te maken (aantal
m2 bebouwing in meeroever).

Er is genoeg horeca in het centrum,
hun omzet zal dalen door horeca aan
het meer. Horeca aan het meer zorgt
voor aantasting van wandelroutes, rust
en woongenot.
Horeca langs het meer zorgt voor
herrie, hangplekken, scooters en
afzuiginstallaties met geluid en stank.
Openbare handhavers zullen
overbelast worden door klachten van
omwonenden.

Dit is een van de weinige plekken die in
het huidig bestemmingsplan de
bestemming groen heeft (?).

13

15
16

een uniek stukje natuur nabij het
centrum.
- de meeroever dient een
aantrekkelijke flaneeroever te zijn
zonder bebouwing aan of op het
water.

Cultuurhistorie

Bebouwing Meeroever schaadt het
genot van de vele wandelaars die rond
het Wijchens Meer wandelen.

Bebouwing van het plantsoen rond het
Vredesmonument zal de enige groene
plek in de buurt van de Oostflank
vernietigen.

De plannen zijn in alle opzichten
desastreus voor het welzijn van de
natuur in dit gebied dat eens door de
gemeente als een geweldig
natuurgebied werd omarmd.
Het Wijchens Meer moet blijven zoals
het is voor mens en dier.

9

Meeroever
Wandelen en fietsen langs het meer
versterken met rustplekken wordt
toegejuichd.
Grote bezwaren tegen horeca- en
recreatieve invulling:
- Het zal de rust van de vrijwel
helemaal ongerepte meerover
verstoren;
- het doorbreekt de veelgebruikte
wandelroute rondom het meer;
- bewoners woningen langs de
Meerdreef en zuidkant van het Meer
voelen zich bekocht omdat zij bij koop
uitgingen
van vrij en onbelemmerd
- De kwaliteitsimpuls
voor het
uitzicht.
centrum mag niet ten kosten gaan van

- Door bebouwing aan/op e oevers van
het Meer wordt het historisch karakter
en beeld van wijchen onherstelbaar
vernield
- Bewaar naast het levendige centrum
dit prachtige, stille, natuurrijke gebied
voor diegenenen die rust, stilte en
natuur zoeken. Behoud de unieke
diversiteit

- Horeca of andere recreatie aan het
Wijchens Meer verhoogt
onvermijdelijk (de kans op)
geluidsoverlast (muziek,auto's
scooters), parkeerproblemen,
belasting van het milieu en buiten de
openingstijden hangplekken
- Geluid draagt ver over water

Bebouwing op de Meeroever ter
hoogte van de 2 Urban Villa's verstoort
mijn prachtige uitzicht vanaf de
zuidkant van het meer.

- Door de plannen die er nu liggen, met
name aan de Elkerlyckweg en de oever
van het Meer, zal een groot deel van
het uitzicht, het groen, de rust en de
natuur voor de aanliggende woningen
verdwijnen/verstoord worden.
- Bewoners van de Oostflank zullen
zich bekocht voelen en zich evenals de
andere aanwonenden van beide zijden
van het Meer ernstig tekort gedaan
voelen in hun woongenot. Dit zal
onvermijdelijk leiden tot planschades.

uitwerkingsregels
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- De ongekende vogelpopulatie zal last
krijgen van de bebouwing aan het
meer
- Behoud van natuur beschrijf je niet
met "mooi", dan heb je het over
biodiverstieit, waterbergend vermogen
e.d.
- Niet wenselijk dat flora, fauna, ook
grondwater afnemen in kwaliteit en
kwantiteit.
- Het meer is onderdeel van een
Natuurnetwerk Nederland. Een schakel
vernielen heeft consequenties voor het
hele netwerk

- Belangen van de inwoner zijn niet de
belangen van een projectontwikkelaar
- Het totaal te bebouwen oppervlakte
is te groot.
- Er zijn zorgen over de manier van
werken van de wethouder

- Het Wijchens Meer is een waardevol
archeologisch gebied. Horeca hoort
daar niet in thuis
- Alleen als de bestemming langs het
Meer niet verandert keert de rust
terug

- Het monumentale en
cultuurhistorische karakter van het
object c.q. omgeving wordt aangetast

- significante verhoging van de
parkeerdruk

- Verslechtering van de bereikbaarheid
van het parkeerterrein of het
verdwijnen van parkeerplaatsen zal
onherroepelijk waardevermindering
tot gevolg hebben

- De Wijchens historie, het
stratenpatroon en zichtlijnen, dreigt
onder gebouwen te verdwijnen

- Er dreigen te weinig parkeerplekken
te komen voor het winkelende publiek

- Schade op velerlei gebied: o.a.
gezondheid.
- woningen aan het meer zijn vanwege
uitzicht op groen en het Meer veel
duurder.
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- Binnen de bestemming 'Gemengd Uit te werken' dient op kwalitatieve en
kwantitatieve wijze geborgd te worden
dat er ruimte is voor
groenvoorzieningen. Deze dienen een
'dorps', ongedwongen en parkarchtig
karakter te hebben
- Gezien de natuur is de mogelijkheid
voor het bouwen van maximaal drie
gebouwen een te zware impact op het
gebied.
Quickscan Flora en Faune te summier
doordat: er geen ecologische
inventarisatie is geweest; de
onderzoeker in een verkeerde tijd van
het jaar (september) is geweest; de
beverburcht volledig over het hoofd is
gezien.
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- bomen kap
- Alle dieren die daar leven

33

- Plannen zijn een aanslag op de
groene leefomgeving

- Na sluitingstijd horeca wordt
gevreesd voor het ontstaan van een
hangplek.
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- Op de situatietekening is niet te zien
dat het gebied een rustig karakter
moet krijgen. Er is enkel een
groenstrook bij de begraafplaats.
- Het verdwijnen van teveel groen
heeft gevolgen voorr de flora, fauna en
verminderde luchtkwaliteit

- Horeca en recreatie aan het Wijchens
meer betekent meer geluid, drukte en
hangplekken na sluitingstijd.
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- De plek aan het meer is nog een van
de weinige groenbestemmingen

- Monument geplaatst op een stuk
duurzaam groen. Deze plek moet
worden gewaarborgt.
- Enkel een 'dubbel'-bestemming
opnemen is onvoldoende.

- Horeca en recreatie is niet wenselijk
op deze plaats.

- Het wordt mogelijk gemaakt om op
dezelfde plaats als de eerder beoogde
22 appartementen (welke niet
voldeden aan de grenswaarden voor
het geluid) een grotere
bebouwing/impact op de natuur toe te
staan. Er wordt niet onderbouwt
waarom het ontwerpbestemmingsplan
wel aan de grenswaarden van geluid
kan voldoen met een grotere impact.

- Van het Wijchens Meer moet je
afblijven. Dat is voor wandelaars,
vogels, bevers, enz.
- Als er te bouwen paviljoens komen is
het gedaan met de rust
- Bezwaar tegen de bebouwing van het
Wijchens Meer

- Hoe kan de gemeente Wijchen een
privé-eigendom, zijnde het
Mortuarium Wessels betrekken in een
bouwplan.
- De eigenaren willen absoluut niet
verkopen aan Gemeente en of namens
Gemeente aan andere bevoegde
partijen zoals projectontwikkelaars.
- Wessels wil absoluut de bestemming
"Maatschappelijk" op zijn locatie
handhaven.
- Er is geen enkel algemeen belang
voor de Gemeenschap om het
bestemmingsplan hiervoor te wijzigen,
uitsluitend financieel gewin voor de
Gemeente.
- Er rust een langdurige
huurovereenkomst met optiejaren op
het pand.
- De huurders vervullen de
maatschappelijke functie en moeten
hiervan in hun levensonderhoud
voorzien.

- Het plantsoen is karakterbepalend,
zoals genoemd in de rapportage van
d.d. 6-12-2018 van het Gelders
Genootschap
- Het vredesmonument is waardevol

- Voor zover wij op de situatietekening
kunnen zien, blijft er slechts een strook
grond ter hoogte van de begraafplaats
over voor groenvoorziening
- In ambitiepijler punt 4.3 staat verder
dat "naar een groene en gezonde
leefomgeving" gestreefd wordt. Met
de huidige plannen volgens het
bestemmingsplan TKWM wordt deze
ambitie voor onze leefomgeving
alweer teniet gedaan.
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- Dit zal ernstig verstoort worden als
de meeroever bebouwd mag worden
en er zelfs kano's op mogen.

- Aantasting van wandelroutes, rust en
woongenot

- We wonen nu rustig, maar dat gaat
veranderen met de bouw door meer
verkeer, meer onrust
- Overlast door autoverkeer

- derde Urban Villa is komen te
vervallen op grond van grenswaarden
voor geluid. Met de komst van ca 200
woningen zal dit niet beter worden.
- Bebouwing creëert overlast zoals
herrie, hangplekken, afzuiginstallaties
met geluid

- De plannen voor woonbestemming
op en rondom deze locatie (terwijl
locatie voldoet aan alle door de Wet
gestelde eisen) kunnen ook
toekomstige bewoners ernstig hinder
en belemmeringen opleveren. Wij
distantiëren ons nu al voor toekomstig
ongemak en claims en verwijzen alles
door naar de gemeente.
- De parkeerplekken aan voorzijde
pand zijn ook ten dienste van het
Rouwcentrum, wordt oneigenlijk
gebruik door omwonenden straks
gewaarborgd voor bezoekers van
begraafplaats en uitvaartcentrum
- De parkeerplekken opzij van de
woning en voor het rouwcentrum
zullen ook door horecabezoekers veel
overlast gaan geven.

- Bebouwing op de oever van het meer
betekent dat er een behoorlijke kans
op overlast ontstaat, zoals veel lawaai
door autoverkeer e.d., het onstaan van
"hangplekken" na sluitingstijd etc.

- Ook de "binnenplaats" bij de
Oostflank zal ongetwijfeld gebruikt
gaan worden als doorgangsrouter,
waardoor er daar vooral 's-avonds veel
overlast zal ontstaan.

- Indiener raakt uitzicht over het meer
kwijt

- Bebouwing creëert overlast zoals
ratten en overig ongedierte

- Door rigoureuze plannen zal waarde
woning verminderen.
- Bij doorzetten wordt eis voor
planschade zeker overwogen
- Door deze plannen zal het uitzicht en
groen verdwijnen die in de
verkoopbrochre van Oostflank vermeld
werden. Met name als het terrein aan
de Elckerlycweg en oevers van
Wijchens Meer bebouwd worden.
- De overlast van geluid en parkeren
zal leiden tot waardevermindering van
de woning met planschade als gevolg

- Prachtig uitzicht gaat verloren

- De prive-woning zou beslist niet
gekocht zijn wanneer deze plannen al
bekend waren geweest.
- Alle gedane renovatie (monument)
zou dan een verloren investering zijn
geweest en stel u hiervoor volledig
aansprakelijk.
- Mocht in de toekomst de
maatschappelijke bestemming
gewijzigd willen worden, zal dit in de
toekomst zeer ernstig beperkt worden
en daardoor onvoorziene schade,
waarmee in de huidge situatie geheel
geen rekening gehouden is

- Vanuit de voorzijde van mijn
bedrijfspand (zuidzijde) Elckerlyxweg 3
te Wijchen, een gezichtsbelemmering
van 100% vrijuitzicht op groen,
oorlogsmonument en Wijchens meer.
- Dit geldt ook voor woonhuis op
Elckerlycweg 1
- Mijn bedrijfspand zal onzichtbaar
worden. Geen zicht meer op
reclameuitingen en herkenlocatie.

- Bebouwing creëert overlast zoals
vuilnis en etenswaren

- Tevens wordt de fijnstofnorm
ruimschoots overschreden, zeker als
het beetje groen ook nog eens moet
wijken voor deze plannen.
- Bebouwing creëert overlast zoals
afzuiginstallaties met stank.

- Handhavers zullen overbelast raken
door klachten van omwonenden. Hoe
gaat de Gemeente dit handhaven met
een onderbezet politiekorps.

- Wij vrezen dan ook, dat er
waardevermindering van de woning
optreedt als de genoemde plannen
worden gerealiseerd. In dit verband
zou er t.z.t. planschade kunnen
worden geëist.

- Het deel van het bestemmingsplan
voor de mogelijkheid voor het
toestaan van horca aan de meeroever
zelfs met de mogelijkheid van
kanoverhuur is in mijn ogen geen goed
plan.
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- Er zijn voldoende andere
mogelijkheden voor
horecagelegenheden zonder daarvoor
de natuur op te offeren.

- Hoop van harte dat ons Wijchens
meer met rust wordt gelaten.

- Bebouwing van de oevers van het
Wijchensmeer zal het natuurlijk
leefgebied van dieren en vogels
onnodig verstoren

- Wij zijn van mening dat het gebied
rondom het meer als wandelgebied en
rustplaats voor mensen en dieren en
het meer zelfs als broedplaats van
allerlei vogels behouden moet blijven
in de huidige staat.
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- Via mijn vriendin Yvonne Boersma
hoorde ik van de mogelijkheid om een
zienswijze tegen deze plannen in te
dienen. Aangezien Yvonne een heel
duidelijke zienswijze heeft geschreven
waar ik mij volledig bij aansluit voeg ik
deze toe (met toestemming van
Yvonne) met mijn ondertekening.

- Met dit schrijven maken wij kenbaar
dat wij, de bewoners van Villa Cuprum,
absoluut tegen de bebouwing van de
oevers van het Wijchensmeer zijn

De manier waarop het
bestemmingsplan gepresenteerd
wordt is niet democratisch. Er is geen
overleg geweest met
belanghebbenden en welke
klankbordgroep dan ook.

Als er horeca komt aan het meer,
betekent dat meer kans op overlast
van geluid, parkeren en belasting van
het milieu. He tuitzicht op het
Wijchens meer moet niet bepaald
worden door creatieve
planontwikkelaars.
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Het meer is al eeuwenlang heel
belangrijk voor bewoners. Daaro moet
dit stuk historie van Wijchen behouden
blijven zoals het nu is. Ouwen betekent
verstoren van mens, flora en fauna,
milieu en luchtkwaliteit. Dit
veroorzaakt een onomkeerbare
situatie. Kiosken /
horecagelegenheden passen niet in dit
prachtige gebied.

De plannen zoals nu gepresenteerd
komen niet overeen met ambitiepijler
1.2 waarin aangegeven wordt dat het
gebied een rustig parkachtig karakter
moet krijgen. Dit is niet terug te zien
op de situatietekening. Als er teveel
groen verdwijnt, zal dat gevolgen
hebben voor de overige flora en fauna,
het milieu en ook de luchtkwaliteit.

In de verkoopbrochure van mijn
woning stond destijds: Meesterlijk
wonen met uitzicht op het Wijhens
Meer midden in het levendige hart van
het dorp en toch in het groen. Door de
plannen die er nu liggen aan de
Elckerlycweg en oever, zal er een groot
deel van het uitzicht en groen
verdwijnen. Dat leidt tot
waardevermindering van de woning en
kan planschade geeist worden.

De plannen zoals nu gepresenteerd
komen niet overeen met ambitiepijler
1.2 waarin aangegeven wordt dat het
gebied een rustig parkachtig karakter
moet krijgen. Dit is niet terug te zien
op de situatietekening. Als er teveel
groen verdwijnt, zal dat gevolgen
hebben voor de overige flora en fauna,
het milieu en ook de luchtkwaliteit.

Wie vertier zoekt, kan op veel plaatsen
in het dorp terecht. Wie rust en stilte
wil kan dat vinden in de natuur langs
het meer. Hou dit nu en in de
toekomst gescheiden. Recreatie kan
beter op de berendonck of aan de
zijtak van de maas in Niftrik. Dit biedt
meer ruimte voor bootjes. Het meer is
belangrijk voor de hele Wijchense
gemeenschap. Parel moet ongemoeid
blijven!

Eeen terrasje aan het meer bij goed
weer is schitterend. Maak dus geen
gebouwen maar geef tijdelijke
vergunningen uit voor in de zomer om
een terrasje of tijdelijke voorziening te
maken. In de winter is de oever dan
gewoon weer oever ipv dat het
vogelvrij is en in de winter met
geblindeerde ramen niet aan te zien is.
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Teveel bebouwing en te weinig groen
Bezwaar tegen bebouwing van het
Wijchens meer. Ook de mooie
vissersplaatsen die pas gemaakt zijn
zullen weer verdwijnen. En van de
natuur moeten ze afblijven
Tegen grootschalige bebouwing op de
oever van het meer. Het is een grove
aantasting/vernieling van het prachtige
natuurschoon, een van de mooiste
plekken van Wijchen. Zo moeten we
het niet willen invullen.
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Het Wijchens meer moet een groene
bestemming blijven met een
natuurlijke oever zonder verstoring
flora en fauna. Een ideale plek om
rustig te wandelen, dus geen
bebouwing.
Laat de meer zoals het is, ongerept
natuur. Geen bebouwing. Besteed het
geld aan andere voorzieningen.
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Bebouwing aan het meer geeft
intensiever verkeer op de meerdreef
wat ook voor meer geluidsoverlast
zorgt.

Horeca brengt voedselafval met zich
mee wat ongedierte aantrekt. O.a.
ratten.

Horeca veroorzaakt zwerfafval.

Wij wonen aan de oosterweg, vlakbij
het Wijchens meer. Bijna elke dag
wandelen wij daarlangs, tot ons
genoegen. Het zou voor ons en
medewandelaar seen groot verlies zijn
wanneer een deel wordt bebouwd. Wij
veronderstellend at de bestemming
binnen de kortste keren horeca is. Kun
je Wijchen niet aandoen.

De kastanje moet niet wijken voor de
bouw. Dit is een bijzonder stuk groen
dat zeer sfeer bepalend is.

51

Geen horeca aan Wijchens meer. Het
is het groene hart van Wijchen, te veel
flora en fauna op deze plek waar lang
in geinvesteerd is. Kan geen rondje
meer wandelen rond het meer, trots
van wijchen.
De rust wordt verstoord voor mens en
dier. Er is voldoende horeca in het
centrum.
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- Uitzicht vanuit indieners'
appartement wordt belemmerd.

- Wat zou het jammer zijn dat, door
woningen op de Bolster, mijn uitzicht
minder word [sic] en ook dat er minder
licht en zonlicht in mijn appartement
komt.

38

53

- Er wordt niet voldaan aan de CROW
parkeernormen waardoor in een later
stadium problemen kunnen ontstaan.
- Een hotel-restaurant neemt wel
parkeerdruk met zich mee

De plannen zoals op de
informatieavond zijn gepresenteerd
betreffende het Wijchensmeer, zijn in
alle opzichten desastreus voor het
welzijn van de natuur.
- Mijn zienswijze is afblijven van het
Wijchensmeer
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- Vreemd dat de hoogste
verkeerslawaai wordt toegestaan en
dat dat mag toenemen door het
ontwerpbestemmingsplan.
- er wordt meer geluidsoverlast voor
indiener verwacht.

- Overlast door hangjongeren die die
kant op komen.

- Horeca is er in het centrum
voldoende en de omzet kan maar
eenmaal over deze gelegenheden
verdeeld worden.
- De voorziene bebouwing op een klein
oevertje 100 m1 uit elkaar en dan pal
tegenover hoogwaardige
wooneenheden zoals appartementen
Oostflank, Meerstaete en
Rouwcentrum. "Hoe kunt u als
beleidsmaker dit bedenken?"
- Drukke verkeersweg tussen stad en
Meeroever.
- Door horeca aan het meer zullen
mensen de wandelroute langs de
woning aan de Elckerlycweg gebruiken
naar- en vanuit het centrum. Van een
prettige woonomgeving met
luidruchtige bezoekers is geen sprake
meer.

- Immers bij bebouwing pal op het
uitvaartcentrum is inkijk en drukte van
omwonenden niet meer tegen te gaan,
dit is voor mijn branche op deze locatie
zeer ongewenst
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- Onvoldoende kaders om vooral de
natuur en
cultuurhistorische/archeologische
waarden te kunnen waarborgen

- De bestemming wijziging gaat leiden
tot grote uitgaven door
natuurcompensatie, boetes en de
mogelijkheid om het plangebiedje "nu
nog zonder schadeclaime uit de
procedure te halen"

Door overlast van horeca zal de
waarde van onze woning dalen.

Grote mate van verstoring van de
natuur rond de meren. Het linken van
mensen met meren is ook mogelijk
door aanleg groene corridor
Zorgen over andere bestemmingen
dan wonen. Bijv. Horeca op de Bolster.
Daarnaast, als de inrit van de
ondergrondse parkeergarage bij de
Don Emanuelstraat komt maak ik
bezwaar wegens geluidsoverlast en
fijnstof.

Ik maak mij ernstig zorgen over
toekomstig uitzicht en toetreding van
zonlicht als er 5 hoog te dicht op de
Don Emanuelstraat komt te staan.

Wil graag op de hoogte gehouden
worden van de invulling van het
definitieve bestemmingsplan.
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Bezwaar tegen betrekken van
mortuarium in het plan
Het pand is prive eigendom en kan niet
betrokken worden in de plannen. Ik wil
mijn bedrijf Wessels
Uitvaartverzorging kunnen handhaven.
De plek is uniek met uitzicht op het
meer en direct lang de begraafplaats
en kerk.
Wil bestemming maatschappelijk
handhaven.
Er is geen enkel algemeen belang voor
de gemeenschap om het
bestemmingsplan te wijzigen,
uitsluitend financieel gewin voor de
gemeente.
Als exploitant moet ik mezelf van
levensonderhoud voorzien. Door het
bestemmingsplan leid ik persoonlijk
aanzienlijke (financiële) schade
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Zorgen om bebouwing. Rapportage
van Gelders Genootschap zegt de
ambitie ruimtelijke kwaliteit dat
plantsoen karakterbepald is.
Gezichtsbelemmering van 100% zicht
op Wijchens Meer.
Rustieke bomen zijn geworteld in dit
zichtbepalend stuk.
Waardevol vredesmonument.
Besluit van de derde Urban villa met
22 appartementen is op 15 september
2015 verworpen door de raad wegens
geluid. De situatie is ongewijzigd.
Fijnstof norm wordt overschreden
door toename van verkeer van 200
nieuwe bewoners. Zeker als groen ook
verdwijnt.
De zichtlocatie van het
uitvaartcentrum verdwijnt.
De zoninval verdwijnt geheel door
hoogbouw. Ook privacy, uitstraling en
rust voor erspectvol in stilte afscheid
kunnen nemen van overledenen wordt
aangetast en verstoord.
Mortuarium heeft nu vergunning voor
aanrijden van lijkwagens, koel en
verwarmingsinstallatie etc. Ik
distantieer mij voor toekomstig
ongemak van bewoners en stuur alles
door naar de gemeente.
Parkeerplekken aan de voorzijde van
het uitvaartcentrum worden
oneigenlijk gebruikt door
omwonenden en zou gewaarborgd
moeten zijn voor bezoekers van
begraafplaats en uitvaartcentrum

Zorgen om bebouwing van horeca op
deze smalle strook
T eveel horeca in het dorp.
Noodlijdende exploitanten.
Bebouwing leidt tot gevaarlijke
verkeerssituaties.
Overlast door vuilnis, etenswaren,
ratten en overig ongedierte, herrie,
hangplekken, scooters en een
afzuiginstallatie.
Aantasting van wandelroutes, rust en
woongenot
Handhavers zullen overbelast worden
door klachten van omwonenden. Hoe
wordt dit gehandhaafd met een
onderbezet politiekorps?
Bezoekers worden gehinderd door
loopverkeer van centrum naar
Wijchesn meer.

Schrijver behartigt de belangen van
mensen die wel dichtbij wonen.

De belangen van de bewoners zijn
onvoldoende afgewogen. De bevoling
en klankbordgroep is niet
geinformeerd.

Wij zijn tegen het gebruiken van het
meer voor bootjes. Als hier bootjes
mogen, dan zeggen andere mensen
ook dat ze met rubberen bootjes het
meer op mogen. Dit is niet te
handhaven.
Verdwijnen van rust langs het meer
Geen bootjes op het meer. Liever op
de berendonck of de maasoever van
de niftrik.

De oever is net mooi opgeknapt.
Mooier dan dit kunnen wij het niet
maken. Bezwaar tegen de artist
impressions waar roeiboten en een
vlonder te zien zijn.
Het verdwijnen van het historische
karakter van het meer.
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Wijchens meer is een oude Maasarm.
Door een goed beheer is een natuurlijk
parkgebied ontstaan. Het
bestemmingsplan tast het karakter van
het meer ernstig aan:1. actieve
recreatie past niet in historische
perspectief en stroookt niet met het
huidige karakter van het meer. 2.
Gelders Genootschap slaat de plank
volledig mis. bebouwing doet geweld
aan historische en landschappelijke
waarden van het Wijchens Meer. 3.
toegestane bouwhoogte is niet
gedefineerd. daardoor is een gebouw
van bijna 10m mogelijk (goot van 4 m
met kap van 4 en hoogteverschil
tussen Meerdreef en de meeroever 1,5
m= 9,5 m)
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groen en rust moeten blijven

mooi centrum met veel horeca,
Berendonck en oude Maas is
voldoende.
het meer en de natuur moeten
beschermd worden
horeca en recreatie veroorzaken meer
geluid. Geen perkeerplaatsen bij het
meer!

wat gebeurt met flora en fauna
rondom en in het meer
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verstoren van eeuwenoude flora en
fauna
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alles wordt verstoord, vissen, volgels,
bevers, etc gaan weg.

het verplaatsen van het
herdenkingsmonument

geluidsoverlast

geen rust meer, eenden en zwanen
worden verjaagd.
wijchens meer moet groen blijven
zonder verstoring van flora en fauna,
geen bebouwing.
behoud van oever voor wandelaars
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wijchens meer moet groen blijven
zonder verstoring van flora en fauna,
geen bebouwing.
behoud van oever voor wandelaars
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het groene gebied bij het meer
verdwijnt. Dit betekent aantasting van
het milieu en luchtkwaliteit

parkeerprobleem ontstaat bij het
meer. Mensen willen niet lopen (gaan
niet in de parkeergarage parkeren)

visser is zijn rustige stukje kwijt.
door horeca en recreatie meer
geleuidsoverlast

door horeca en recreatie meer
verkeersoverlast

horeca brengt ook voedselafval met
zich mee wat ongedierte aantrekt

door horeca en recreatie meer
geleuidsoverlast

door horeca en recreatie meer
verkeersoverlast

horeca brengt ook voedselafval met
zich mee wat ongedierte aantrekt

horeca veroorzaakt zwerfafval

ons terras (begane) grond heeft dan
geen privacy vanwege drukte door
paviljoens bij het meer

uitzicht zal minder worden

horeca veroorzaakt zwerfafval

ons terras (begane) grond heeft dan
geen privacy vanwege drukte door
paviljoens bij het meer

uitzicht zal minder worden

Wijchens Meer in tact laten, geen
horeca hier.
geen plannen aan het meer
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kijken tegen gebouwen aan

wie wilt er wonen als er veel geluidsen verkeersoverlast is?

wandelaars worden weggejaagd. Te
massale bebouwing. Een klein
theehuisje (t.h.v. de bgeraafplaats) is
minder bezwaarlijk. Voor recreatie
moet men naar Berendonck.
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Geen bebouwing hier.
geen bebouwing aan het Wijchens
Meer
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Geen beouwing op het Europaplein
vanwege vrij uitzicht vanaf Don
Felixhof. Minder zonlicht, woongenot
en privacy. Er moet toch ook nog
ergens geparkeerd worden?
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Uitzicht vanuit Burg Van Thielhof moet
zo blijven. Tegenover het kerkhof een
kiosk of theehuis is denkbaar zeker als
het groen nog netter wordt aangelegd.
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Het meer laten zoals het is.
De Quickscan Flora- en fauna is te
summier en uitgevoerd in een
ongunstige periode (4 september
2018). Het onderzoek is dan ook niet
bruikbaar en onvoldoende voor de
onderbouwing van het ontwerp
bestemmingsplan. De beverburcht die
zich hier bevindt is volledig over het
hoofd gezien bij de quickscan. Ook de
broedvogels worden ten onrechte
buiten beschouwing gelaten. Ook de
effecten van recreatie zijn ovoldoende
onderzocht.
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Cliënte stelt zich op het standpunt dat
niet in voldoende mate onderzoek is
verricht naar beschermde flora en
fauna. Bij realisering van de plannen zl
het leefgebied van dieverse soorten
(ijsvogel, fuut, meerkoet, de das, de
bever, de watervogels en reptielen en
amfibiën. Bij realisering van de
plannen zal het leefgebied in gevaar
komen.

79

Het bebouwen van de oever heeft
negatieve effecten op de bestaande
flora en fauna. Het toestaan van
bebouwing is ook in strijd met de Wet
Natuurbescherming. Er is een
beverburcht in het bosje op de oever.
Deze is gemist in de quickscan. Ook
maakt het bestemmingsplan
aantasting van essentieel
foerageergebied van de bever
mogelijk. Er zijn twijfels over de
kwaliteit van het uitgevoerde flora- en
faunaonderzoek.
Waterrecreatie heeft een negatief
effect op de flora- en fauna.
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een goed begaanbare wandelroute
rond het meer is een beter initiatief.
Flora en fauna zal dan in mindere mate
worden verstoord.

Het oorlogsmonument is geplaatst op
een stuk duurzaam groen. Deze plaats
zou moeten worden gewaarborgd,
gezien het huidige karakter en de
historische waarde.
Bestemming graag aanpassen naar
Groen.

In het centrum is voldoende horeca
aanwezig. De afstand van het centrum
tot De Meer is beperkt. Nog meer
horeca zal ten koste gaan van de cafés
in het centrum.

Geen horeca en bebouwing langs het
Meer
In de regels is opgenomen dat er
ruimte is voor 1 tot 3
horecavoorzieningen aan het Meer.
Onduidelijk is hoe dit zich verhoudt tot
de onderliggende onderzoeken. Eén
horecavoorziening heeft een andere
uitwerking dan 3. Hoe gaat dit worden
onderbouwd?
bestemming graag aanpssen naar
Groen
Er is geluidsoverlast te verwachten
door horeca aan het Wijchens Meer.

Er kan in het Meer worden gebouwd.
Dit is omwenselijk. Iedere vorm van
bebouwing is een onaanvaardbare
aantasting. Hier moet de bestemming
Groen worden vastgesteld.

Cliënte wenst dat het gebied
behouden blijft in de huidige vorm. Er
liggen restanten van een oude
romeinse steiger.
Het bestemmingsplan maakt het
mogelijk om een gebouw van 400m2
te bouwen aan de Meeroever. Dit kan
naast horeca ook wonen, kleinschalige
ambachtelijke bedrijvigheid, cultuur
e.d. zijn.
Iedere vorm van bebouwing is een
onaanvaardbare aantasting. Hier moet
de bestemming Groen worden
vastgesteld.

De Meer kan prima als groen long
functioneren.
De landschappelijke aantrekkelijkheid
moet niet worden verstoord door
gebouwen op de Meeroever of
recreatie op het water.
Waterrecreatie zal een negatief effect
hebben op de oevers, rietkragen en
andere beplanting en vertsoring van
vogels. Ook zal het leiden tot meer
vervuiling van De Meer.

De landschappelijke aantrekkelijkheid
moet niet worden verstoord door
gebouwen op de Meeroever of
recreatie op het water.

"het oudse dorpse karakter" is
tegenstrijdig met een hotel-restorant
aan het Meer en een paviljoen aan het
water tot 400-500 m2. geen enkele
bebouwing toestaan
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het gebied (Meeroever en ten noorden
van Meerdreef) is aangewezen als
hoofdgroenstructuur. Dit beleidskader
komt niet aan de orde in het
bestemmingsplan

horeca leidt tot overlast, rommel en
vernieling van complex Ooostflank.
Horeca hoort thuis in het centrum.
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1. Het bestemmingsplan beoogt een
verbinding te maken tussen de
geschiedenis van Wijchen en het
centrum. Het oude drop Wijchen had
haar zuidgrens aan het Wijchens Meer.
Het meer vormde de barriere naar het
dorp (zie foto). Het historische beeld
was achterzijde van het dorp: de
bebouwing keerde zich af van het
meer. Hhet huidige zicht op
achterkant van de kerk en pastorietuin
is al verstoord door de Meerstaete en
dit moet hier niet nog verder gaan. =
uitbreiding van bebouwing (met 5
bouwlagen) en daarmee verdichting
van open ruimten leidt niet tot een
herstelde relatie met Wijchens Meer
en doet geen recht aan het historisch
beeld. 2 aanduiding "aandachtsgebied
belendende percelen" kan niet
voorkomen dat forse bebouwing wordt
gerealiseerd. 3 Kerk is geen
werklocatie en is niet als
afwegingscriterium meegenomen.

Het meer moet behouden blijven voor
rust en cultuur. Met bebouwing krijgen
we te maken met milieuvervuiling,
samenscholing en vandalisme.
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Waardevermindering van woningen
aan het meer.

Ik vrees veel overlast als de oever van
het meer zoveel commercie aantrekt.
Dan denk ik zowel aan geluidsoverlast
als aan vandalisme. We moeten zo'n
prachtig stuk natuur koesteren.
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Geluidsoverlast door het water aan het
meer. Last van fietsen en gevaar voor
hangplekken aan het meer.

Geen appartementen aan het meer.
Blijf van het mooiste stukje Wijchen af.
Blijf van de bomen en het groen
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Ik wil ervoor pleiten om het plein
groener en toekomstbestendiger te
maken met behoud van parkeren en
niet bebouwen.
Het bouwen van 5 lagen op dit deel
(mr van Coothlaan) valt niet uit te
leggen. De omringende bebouwing is
nergens hoger dan 4 lagen.
Er is niet goed nagedacht over
bebouwing tegenover wessels
uitvaartcentrum

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat
'de voorkeursgrenswaarde, zijnde 48
db voor wegverkeerslawaai' bedraagt.
Daarbij wordt de opmerking
toegevoegd dat ter hoogte van het
Wijchens Meer het wegverkeerslawaai
63dB bedraagt, wat de maximale
ontheffingswaarde niet overschrijdt..
Opmerkelijk dat bij dit stuk natuur het
geluid juist mag toenemen. Dit is niet
wenselijk en zeker onvoldoende
onderbouwd.
In het bestemmingsplan Oostflank is er
een wijzigingsbevoegdheid
opgenomen voor een derde Urban
Villa omdat dit niet voldeed aan de
grenswaarde voor geluid. Er wordt niet
onderbouwd waarom het ontwerp
bestemmingsplan wel aan de
grenswaarde van geluid kan voldoen
met een grotere impact.

Mijn uitzicht wordt belemmerd door
het bebouwen van de ruimte rond het
oorlogsmonument en de Meeroever.

Rhoreca op de Meeroevers zal lieden
tot extra verkeer op de oever
(bezoekers en bevoorradingsverkeer)

water fungeert als klankkast- horeca
zorgt voor lawaai en overlast

recreatie op het meer zal een
aanzuigende werking buiten de
gemeentegrenzen hebben. Het
parkeerprobleem wordt verergerd.

door huizenbouw en horeca wordt de
rust verstoord aan het meer. Alles wat
leeft, gaat verloren
Verder wijs ik u er op, dat dit
centrummeertje met de oevers nog op
de nominatie stond om juist
opgeknapt te worden, net as met het
oostelijke en westelijke meertje is
gedaan. Kanoverhuur is niet rendabel
omdat de meertjes niet met elkaar in
verbinding zijn maar slechts via
duikers.

Door de oevers vol te bouwen is het
niet meer mogelijk om "een rondje
meer" te lopen.
Het uitzicht over het meer verdwijnt,
voor de bewoners maar ook voor de
wandelaars.
De groene long van west naar Oost
wordt versmald door er te bouwen.
Bebouwing van de meeroever strookt
niet bij uw eigen uitgangspunten voor
centrum 2030, in punt 4 staat
activeren van groene verblijfsruimten.
Door dit plan wordt een al bestaande
groene ruimte volgestouwd met
bakstenen. Geen horeca of recreatieve
bebouwing.

door de bebouwing wordt de waarde
van onze woningen kleiner,
planschadeclaims zijn dan aan de orde.

bejaarden hebben recht van het groen
te genieten (o.a. kastanjeboom) en
niet van een kale muur.
Als u de snelheid op de Meerdreef wilt
aanpassen naar 30km/h kunt u ook nu
al een verkeersbesluit nemen maar
dan zult u de weginrichting hierop aan
moeten passen.

De omschrijving van de bestemming
Gemengde Doeleinden - Uit te werken
is te breed. Het lijkt een soort vrijbrief.
Binnen deze bestemming moet op
kwalitatieve en kwantitative wijze
worden geborgd dat er ruimte moet
zijn voor groenvoorzieningen. Er
moeten meer kaders worden
angebracht voor natuur.
In de toelichting staat dat er specifieke
uitwerkingsregels komen voor de
functie van Hotel en bed&breakfast.
Deze kan ik niet terugvinden.

Geen bomen meer kappen.

Door het Europaplein te bebouwen
verlies ik mijn uitzicht.

Er moet niet worden gebouwd direct
aan de Meerover (het is geen meer het
is een oude maasarm). Het is zeer
twifelachtig of hier wel voldoende
draagvlak voor is onder de bevolking.

de mooiste kastanjeboom van Wijchen
met het oorlogsmonument moet
blijven, zeker voor de bejaarden.

In het ontwerp bestemmingsplan
wordt een sluitende parkeerbalans
voorgeschreven zonder dat aan de
CROW normen hoeft te worden
voldaan. Dit is onvoldoende
onderbouwing. De CROW normen
worden aan de kant geschoven voor
een in te toekomst te formuleren
onderbouwing. Conclusie is dat nog
niet wordt voldaan aan de aspecten
verkeer en parkeren.Ook staat in de
ambitie ruimtelijke kwaliteit TKWM te
lezen dat een hotel-restaurant geen
autoverkeer zou aantrekken. Dat is
niet aannemelijk.

De voorwaarde om bij bouwen op het
Europaplein rekening te houden met
privacy van aanwonenden zal weinig
effect hebben.
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het deel van het plangebied met de
bestemming "gemengd- uit te werken"
is in strijd met een goede ruimtelijke
ordening: 1. het is niet duidelijk wat
wordt verstaan onder "recreatieve
voorzieningen". In bijlage 2 toelichting
staat wat uitleg, maar de toelichting is
niet juridisch bindend. max. ruimtelijke
effecten kunnen niet worden
beoordeeld door deze onduidelijkheid
2. "recreatieve voorzieningen" worden
niet genoemd in de
gebruiksbepalingen art. 3.1 ---- 3.
begrip "horecavoorziening" is ook niet
duidelijk. er is wel definitie in art. 1.21,
maar geen aanduiding welke vorm van
horeca hier is toegestaan. 4. niet
duidelijk of en in welke mate
horecavoorzieningen ondergeschikt
moeten zijn aan recreatieve
voorzieningen. drijvende discotheel is
dan ook mogelijk 5. client pleit voor
max. bouwhoogte ipv 1 bouwlaag.
meten van de hartlijn van de
Meerdreef is onjuist- rand van oever
ligt 2 meter lager dan de hartlijn.
bebouwing tot 6 m is dus mogelijk.
client
pleit voor metenpast
vanaf
hetbinnen
Het
bestemmingsplan
niet
maaiveld.
6. in gebied
artikel 3.1
ontbreekt
het
betrokken
omdat
het zich
gebruik
inhoudende
terwijl
niet
verhoudt
tot de "water"
aanwezige
een
deelen
vanwaarden
de bestemming
functies
in het gebeid. 1.
"Gemengdwerken" inlangse
een deel
iedere
vormuit
vantebebouwing
de
van hetbetekent
meer valt.
gebouw van 400
oever
een7.onaanvaardbare
m2
is te groot,
aantasting
van te
hetmassaal,
karakter van
stedenbouwkundig
nietmoet
verantwoord
gebied.
voor dit gebied
(oever is te smal)
client
pleit om
bestemming
"groen"
worden
bebouwing te
concentreren
in het
vastgesteld.
dat
sluit meer aan
bij
westelijke
van het
plangebied (ter
ambities indeel
het plan
"Ambitie
hoogte van kwaliteit":
de begraafplaats).
8. client
ruimtelijke
kleinschalig,
pleit om
deel tenverbinding
oosten vantussen
de
dorps
enhet
ingetogen.
Doncentrum
Emanueelstraat
niet langeris in
het
het
en de meeroever
ook
bestemmingsplan
op
te
nemen
zonder bebouwing mogelijk. omdat
deze niet bijdraagt aan de doelstelling
(het meer betrekken van de oever van
het Wijchens meer bij het
dorpscentrum) ervan. het is namelijk
niet nodig om ook gronden buiten het
centrum in het plangebied te
betrekken.
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er is onvoldoende onderzocht welke
beschremde flora en fauna potentieel
aanwezig zijn in het gebied dan wel
onvoldoende is onderzocht of het plan
uitvoerbaar is. Leef-en
foerageergebied van de bever gaat
verloren door de plannen.
Broedgebeid van vogels wordt
aangetast. door dit plan komt het
leefgebeid van de ijsvogel, de fuut, de
meerkoet, de das, de bever en andere
dieren in gevaar.
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geen bebouwing. Het groen en bomen
moeten blijven omdat dit bijdraagt aan
de parkachtige omgeving.

Weliswaar staat in artikel 3.2.3 sub c
gesteld dat binnen de aanduiding
'specifike bouwaanduiding aandachtsgebied belende percelen'
extra zorg betracht moet worden maar
deze bepaling is te vaag en onduidelijk
en daarmee te vrijblijvend. Wij
verzoeken u dit artikel verder uit te
werken door op te nemen dat hier
slechts drie bouwlagen zijn toegestaan.

90

Bebouwing van de Meeroever heeft
een negatief effect op de aanwezige
flora en fauna en is zelfs in strijd met
de Wet Natuurbescherming aangezien
er een beverburcht aanwezig is in het
bosje op de oever. Ook zorgt het
bestemmingsplan voor aantasting van
het fourageergebied van de bever. De
quickscan schiet hier tekort. Het
ontwerp-bestemmingsplan is
momentel dus niet uitvoerbaar binnen
de kaders van de Wet
natuurbescherming.
Waterrecreatie zal een negatief effect
hebben op de aanwezige broedvogels.
Bebouwing en waterrecreatie vormen
een breuk in de ecologische verbinding
tussen het oostelijke en westelijke
meer.
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het plan betreffende het Wijchense
Meer is desastreus voor welzijn van de
natuur

het vrijheidsmonument mag niet
worden verplaatst

Weliswaar staat in artikel 3.2.3 sub c
gesteld dat binnen de aanduiding
'specifike bouwaanduiding aandachtsgebied belende percelen'
extra zorg betracht moet worden maar
deze bepaling is te vaag en onduidelijk
en daarmee te vrijblijvend. Wij
verzoeken u dit artikel verder uit te
werken door op te nemen dat hier
slechts drie bouwlagen zijn toegestaan.

Weliswaar staat in artikel 3.2.3 sub c
gesteld dat binnen de aanduiding
'specifike bouwaanduiding aandachtsgebied belende percelen'
extra zorg betracht moet worden maar
deze bepaling is te vaag en onduidelijk
en daarmee te vrijblijvend. Wij
verzoeken u dit artikel verder uit te
werken door op te nemen dat hier
slechts drie bouwlagen zijn toegestaan.

Uit de regels blijkt dat op zeer korte
afstand vcan Kasteellaan 16 een
horecagelegenheid of een
commerciële ruimte kan komen. Wij
verzoeken u planologisch te regelen
dat eventuele horeca-inrichtingen en
commerciële ruimten binnen een
straal van 20 meter van het perceel
Kasteellaan 16 worden uitgesloten,
bijvoorbeeld door dit gebied expliciet
te bestemmen voor
verkeersdoeleinden.
Het bestemmingsplan laat zeer hoge
bebouwing toe op korte afstand van
kasteellaan 16. Weliswaar staat in
artikel 3.2.3 sub c gesteld dat binnen
de aanduiding 'specifike
bouwaanduiding - aandachtsgebied
belende percelen' extra zorg betracht
moet worden maar deze bepaling is te
vaag en onduidelijk en daarmee te
vrijblijvend. Wij verzoeken u dit artikel
verder uit te werken door op te nemen
dat hier slechts drie bouwlagen zijn
toegestaan.

Het college heeft toegezegd om met
een integrale visie op het Meer te
komen. Door op voorhand bebouwing
en waterrecreatie toe te staan wordt
deze visie op voorhand
gedesintegreerd.
Wij verzoeken u geen recreatie en
watersport toe te staan op het
Wijchens Meer.

deze open groene plek zonder hoge
bebouwing geeft het juiste evenwicht
tussen natuur en bebouwing langs de
Meerdreef en markeert de toegang
naar het centrum.
Gestemming GD-U beslaat ook
hellingbaan en toegang parkeergarage.
Deze is van essntiële waarde voor
winkelend publiek en eigenaren.
Cliënten geven geen toestemming voor
de bestemde ontwikkelingen op haar
gronden. Verzoek om te wijzigen naar
een bestemming waar het bestaande
gebruik mee wordt gerespecteerd. Het
plan is niet uitvoerbaar voor zover het
ziet op deze gronden.
In het bestemmi ngsplan is geen
maximale bouwhoogte opgenomen.
Ook is niet onderzocht of 5 bouwlagen
aanvaardbare gevolgen heeft voor de
omwonenden
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Er is geen logische doorstroming qua
verkeer.Er mist nog een aansluiting
tussen de twee gedeelten van het
Europaplein.
Dit gebied wordt al beperkt in
bouwhoogte door het "windvang"
gebied van de molen.

uit quickscan volgt dat het Wijchens
meer deel van uit leefgebied van de
bever (beschermde diersoort)
uitmaakt. Daarnaast zijn nabij de Ewijk
de Blauw Hof knotwilgen aangetroffen.
Deze beschermde diersoort bevindt
zich ook in het betreffende plangebied.
eventuele negatieve gevolgen zijn niet
uit te sluiten.
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Verstoring van eeuwenoude
fauna/ecologie.
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belanghebbenden verliezen vrije
uitzicht door dit plan.

afval zal in het meer terechtkomen

horeca zal onaanvaardbare
stankoverlast geven.

in het oude gemeentehuis- een nieuwe
ontmoetingscentrum voor jong en
oud.bij senioren bestaat een dringende
behoefte aan een nieuw centrum.

de groene log van het gebied mag niet
worden aangetast

De kaders zijn zo ruim dat ze
onvoldoende waarborgen bieden voor
het behoud van het authentieke en
kleinschalige dorpskarakter en de
cultuurhistorische identiteit van onder
meet het kasteel Wijchen, de Markt en
het Wijchens Meer.
De voorwaarden uit het
beeldkwaliteitsplan zijn onvoldoende
verankerd in de regels en de
verbeelding. Wij verzoeken de
begrenzingen uit het bkp hierin op te
emen zodat het juridisch bindendn
wordt.
Wi verzoeken één overkopelende
projectarchitect aan te stellen.

Wij verzoeken de hele Meeroever de
enkele bestemming Groen te geven.
Wij verzoeken u het oeverbos de
bestemming Natuur te geven.

Uitvoering van het bestemmingsplan
kan tot gevolg hebben dat voor de
bedrijfvoering benodigde
parkeerplaatsen verloren zullen gaan..
In de uitwerkingsplicht is slechts
geregeld dat het uitwerkingsplan dient
te worden onderbouwd met een
sluitende parkeerbalans. Er is niet
omschreven wat daaronder moet
worden verstaan. Zit dit alleen op de
nieuwe functies of ook op be
bestaande functies?
Er wordt niet genoemd welke
parkeernormen moeten worden
toegepast. Dit is in strijd met een
goede RO en in strijd met de
rechtszekerheid
(ECLI:NL:RVS:2014:4578 (Ro.17.5)).
Ondergronds parkeren onwenselijk
voor exploiteren van de detailhandel.
Bovengronds parkeren uit het zicht
ook onwenselijk omdat bezoekers dan
niet zien of er ruimte is.
Bij de uitwerking van de plannen moet
rekening worden gehouden dat het
aantal beschikbare gratis
parkeerplaatsen voor klanten op zijn
minst gelijk blijft. Met voorliggende
uitwerkingsplicht is niet geborgd dat
een verlies aan parkeerplaatsen op
gelijkwaardige wijze wordt
gecompenseerd.
Routing marktpromendae verandert
als er op het Europaplein geen
aantrekkelijke parkeerplaatsen
overblijven.

Verslechtering van de bereikbaarheid
van het parkeerterrein of het
verdwijnen van parkeerplaatsen zal
onherroepelijk omzetverlies of
waardedaling tot gevolg hebben. Vrees
voor moeilijkheden
bevoorradingsverkeer.
Er moet meer worden gedaan om te
verkomen dat de routing van
winkelend publiek van en naar de
marktpromenade in negatieve zin
wijzigt.

Voor de Bolster een getrapte
bouwhoogte opnemen. Oplopend van
twee met een terugliggende 3e laag
aan de oost zijde tot 4 met een
terugliggende 5e laag aan de
westzijde.
Het aandachtsgebied 'belendende
percelen'moet ook worden
doorgetrokken naar het verlengde van
de Emilia van Nassaustraat. Er zijn
garages aan het voetgangerspad
tussen de Emilia van Nassaustraat en
de Oosterweg. Deze moeten
bereikbaar blijven. Graag duidelijkheid
in het bestemmingplan
(verkeersbestemming?).

De bebouwing van de Meeroever
tegenover de appartementen in de
Oostflank zou geen onderdeel van het
bestemmingsplan moeten zijn.
Bebouwing heeft te veel nadelige
gevolgen voor de bewoners Oostflank.

deellocatie 4 bevindt zich deels in het
bestemmingsplan "Parapluplan
cultuurhistorie Wijchen" en heeft
bestemming "waarde-cultuurhistorisch
waardevol gebied". De bestemming
"gemengd-uit te werken" en
aanduiding "specifieke vorm van
recreatie- recreatieve
ontwikkelingszone" maken recreatieve
(incl. horeca)-voorzieningen mogelijk
op een locatie die uitsluitend bestemd
is voor het behoud, beheer en
versterking van de cultuurhistorische
waarden.

uit de toelichting blijkt niet dat
rekening is gehouden met belangen
van clienten. Er is niet aannemelijk
gemaakt dat er sprake is van een goed
woon-en leefklimaat. Ook met het
verdwijnen van de bestemming
"groen" op deellocatie G3 zal grote
impact op het woongenoot van de
omwonenden hebben.

de kerk wordt voor het grootste
gedeelte ingepakt. Bewoners van
Meerstaete krijgen geen uitzicht meer.
plannen zijn desastreus voor het
welzijn van de natuur.

door de bebouwing op de oever zal de
waarde van de woning van
belanghebbenden dalen. Een goede
ruimtelijke ordening vraagt dat het
nadeel voor omwonenden waar
mogelijk wordt beperkt (nu een groter
deel van het nadeel voor eigen risico
blijft).

de unieke situatie (groot en fraai
natuurlijke waterpartij met flora en
fauna) moet behoud blijven. Geen
bebouwing en geen activiteit op het
Wijchens meer.
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uitwerkingsplicht. Het
bestemmingsplan is daarom in strijd
met artikel 3:2 Awb
(zorgvuldigheidsbeginsel).
De verkeersstromen zin onvoldoende
in beeld gebracht. Het is ook niet
duidelijk welk effect het toevoegen
van de in artikel 3.1 genoemde
functies zullen hebben op de
verkeersstroming van- en naar het
plangebied. Het plan is op dit punt
onvoldoende zorgvuldig voorbereid.

horeca trekt meer ongedierte aan.

afblijven van het Wijchens Meer
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Weliswaar staat in artikel 3.2.3 sub c
gesteld dat binnen de aanduiding
'specifike bouwaanduiding aandachtsgebied belende percelen'
extra zorg betracht moet worden maar
deze bepaling is te vaag en onduidelijk
en daarmee te vrijblijvend. Wij
verzoeken u dit artikel verder uit te
werken door op te nemen dat hier
slechts drie bouwlagen zijn toegestaan.

woongenoot van belanghebbenden
wordt aangetast. O.a. geluidsoverlast
door recreanten en horecabezoekers.

De vraag is of het ontwerp
bestemmingsplan voldoende
waarborgen biedt, voor het
instandhouden en het versterken van
de parkeervoorzieningen die een
voorwaarde zijn voor het goed
functionerenvan het centrum als
geheel.
In de toelichting bij het ontwerp
bestemmingsplan is geen duidelijke
norm gegeven voor het bepalen van de
parkeerbehoefte gegeven. Het is niet
waarschijnlijk dat de inrichting van het
gebied TKWM gaat leiden tot een
toename van het gebruik van
deelauto's, openbaar vervoer of
andere oplossingen. Er is geen
aanleiding om de parkeerbehoefte
lager in te schatten dan wat past bij de
functies die worden toegelaten. Het
CMW hecht er aan duidelijk te maken
dat andere parkeervoorzieningen
buiten het TKWM gebied niet
betrokken kunnen worden bij de
parkeerbalans die voor het TKWM
gebied moet worden gemaakt.
Het is in dit geval onduidelijk in
hoeverre de planregels van het
bestemmingsplan kunnen bijdragen
aan een aanvaardbare
parkeerbehoefte, zeker gelet op de
omstandigheid dat het voldoen aan de
parkeernormen van het CROWrichtlijnen, geen harde voorwaarde is
voor de uitwerking van het
bestemmingsplan. Het aspect parkeren
in het bestemmi ngsplan is hierdoor
ondeugdelijk gemotiveerd als gevolg
waarvan strijd ontstaat met artikel
3:46 Awb.
Het bestemmingsplan bepaald net wat
moet worden verstaan onder een
'sluitende parkeerbalans'. Nergens
blijkt uit welke bestaande of nieuw te
bouwen parkeervoorzieningen in deze
balans betrokken (moeten) worden.
De voorwaarde die aan de
uitwerkingsbevoegdheid in artikel
3.2.4. onder a van de
planvoorschriften wordt gesteld, biedr
onvoldoende zekerheid dat het
uitwerkingsplan voldoende
parkeerplekken waarborgt. Het
bestemmingsplan is in zoverre in strijd
met een goede RO en kan gelet op
het
plan
forse
toename van de
artikel
3.1leidt
Wrotot
niet
worden
verkeersdruk
vastgesteld. door horeca aan de
oever.
Verkeersveiligheid
Het
plan
geeft geen inzichtkomt
in deinthans
gevaar. Beschikbare
beschikbare
parkeerplatsen, hierdoor
parkeergelegenheid
zalruimte
onvoldoende
is
het onduidelijk of er
is voor
zijn toepassen
voor extra van
parkeerbehoefte.
het
de

Het vertsoren van de rust en de
schennis van een historische
gedenkplaats.
dit grasveldje is de enige plek waar
oma's en opa's uit de Oostflank met
kleinkinderen kunnen spelen.

De overlast welke ontstaat voor de
buurtbewoners bij het aantrekken van
horeca op deze plaats.
nu is er een prachtige wandelpad.
Niemand staat achter zo'n wijziging.

Afblijven van het Wijchens Meer.

gelet op de afstand (20m) zullen
clienten geluidsoverlast ondervinden

niet aannemelijk gemaakt of de
toenemende verkeersbewegingen
(door nieuwe functies in deelgebieden
4 en G3) in het gebied afgewikkeld
kunnen worden.

er is sprake van aantasting van
woongenoot van clienten (woning
tussen deellocaties 4 en G3). De
gemeente moet zich ervan
vergewissen of de uitwerkingsplicht in
overeenstemming is met een goede
ruimtelijke ordening oftewel goed
woon-en leefklimaat. De
planologische situatie wordt
aanzienlijk verslechterd met
waardedaling van de woning van
clienten tot gevolg.. een goede
ruimtelijke ordening vraagt dat het
nadeel voor omwonenden waar
mogelijk wordt beperkt. beter om
andere locatie te zoeken waar geen of
minder planschade te verwachten valt.

uitzicht van clienten wordt
verminderd.in de brochure van urban
villa 2 staat dat deze woonwijk
voorlopig de laatste nieuwbouw zou
zijn.het bestaande uitzicht wordt in
ernstige mate aangetatst.

veel bewoners gaan planschadeclaims
indienen

veel bewoners hebben door nieuwe
bebouwing totaal geen uitzicht

Wijzigen van de routing van winkelend
publiek niet onderzocht. Dit maakt het
plan in strijd met een goede RO.
Er zijn geen waarborgen opgenomen
voor het behouden of versterken van
het openbaar gebied voor het
winkelcentrum Europaplein en de
zichtbaarheid van het winkelcentrum.

Het bestemmingsplan straalt geen
verbinding tussen het kasteel en het
Wijchens Meer uit. Dit moet
duidelijker worden opgenomen in het
plan.
Wij missen de ambitie om een
ntmoetingsplaats (speeltuin) voor
mensen met kinderen te realiseren.
Zou passen in de buurt die aan het
verjongen is.Ook een uitkomst voor
ouderen met hun kleinkinderen.

niet duidelijk of de gemeente rekening
heeft gehouden met de richtafstanden
van de VNG-brochure voor een hotel/
b&b, een medisch centrum met
apotheek en huisartsen, horeca in
combinatie met recreatie/ zeker nu
deze functie op een geringe afstand
van de bestaande bewoningen en
andere geluidsgevoelige objecten
liggen

Voor uit te werken bestemmingenb
geldt dat uitwerkingsregels als bedoeld
in artikel 3.6, eerste lid, aanhef en
onder b Wro voldoende inzicht
moeten bieden in de toekomstige
ontwikkeling van het uit te werken
gebeid en dat naarmate de gevestigde
belangen in een bepaald gebied groter
of talrijker zijn, een groter inzicht
hierin moet worden geboden
(ECLI:NL:RVS:2012:BY1055).
Bijlage 1 moet Bijlage 2 zijn in de
uitwerkingsregels.
De uitwerkingsvoorschriften zijn gezien
de (na uitwerking) toegestane
bebouwingsmogelijkheden
onvoldoende concreet en
onvoldoende objectief en bieden
daarmee onvoldoende
rechtszekerheid.
Aanduideing 'belende percelen': Er
wordt geen bescherming geboden aan
winkelcentrum en winkeliers, ziet
alleen nog maar op bouwhoogte (niet
op parkeren en bevoorradingsroutes).
Voor bewoners onvoldoende 'rekening
houden met' is een te vage norm. De
aanduiding ziet alleen op de
bouwhoogte en niet op hoe dichtbij de
bebouwing mag komen.

niet duidelijk of de gemeente rekening
heeft gehouden met de richtafstanden
van de VNG-brochure voor een hotel/
b&b, een medisch centrum met
apotheek en huisartsen, horeca in
combinatie met recreatie/ zeker nu
deze functie op een geringe afstand
van de bestaande bewoningen en
andere geluidsgevoelige objecten
liggen
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