Bezwaarschrift /Zienswijze op Ontwerp Bestemmingsplan Aansluiting A9
Van:

Naam ......................................................................................................
Adres.......................................................................................................
Postcode en woonplaats.........................................................................

Aan:

College van B&W Heiloo
Raadhuisplein 1
1850 AA Heiloo

Datum: (voor 3 mei 2017!).................................................................................
Betreft: Bezwaarschrift /Zienswijze op Ontwerp Bestemmingsplan Aansluiting A9 Heiloo
Verstuurd per: email /post /persoonlijk afgegeven op het gemeentehuis
(doorhalen wat niet van toepassing is)

Geacht College,
Hierbij dien ik, naam................................................................................, een bezwaar/
zienswijze in bij het op 23 maart jl. gepubliceerde Ontwerp Bestemmingsplan Aansluiting A9
Heiloo (VOBP).
Nut en noodzaak van de Aansluiting A9 bij Heiloo zijn tot nu toe nog niet aangetoond. Met
deze Aansluiting A9 wil Heiloo verder springen dan haar polsstok lang is; financieel,
verkeerstechnisch, cultuurhistorisch en ecologisch/milieutechnisch.
Als inwoner van Heiloo, belastingbetaler en gebruiker van de gemeentelijke voorzieningen
ben ik nadrukkelijk belanghebbende in deze zaak. Bovendien word ik direct geconfronteerd
met de negatieve effecten van de Aansluiting A9.
Ik maak daarom bezwaar tegen het Ontwerp Bestemmingsplan Aansluiting A9. Mijn
bezwaar-zienswijze betreft de volgende punten:
Invullen (zie toelichting):

Ik behoud mij het recht voor om in een eventuele latere beroepsprocedure mijn
bezwaren/zienswijze verder uit te werken en te staven met bewijzen.

Ondertekening:
Naam ....................................................................................................
Datum .....................................................................................................
Handtekening..........................................................................................
Toelichting (niet mee indienen):

De bezwaren die in uw situatie van toepassing zijn kunt u hier in grote lijnen aangeven.
U hoeft deze niet in detail te vermelden; dat kan later in een eventuele beroepsprocedure
alsnog. U hoeft ook nog geen bewijzen toe te voegen, ook dat kan later in een eventuele
beroepsprocedure alsnog.
Maar let op!
Bezwaren die u nu NIET noemt, kunt u later NIET meer noemen in een eventuele
beroepsprocedure, zorgt u dat u daarom nu wel ALLE bezwaren noemt!
Als u nu geen gebruik maakt van de gelegenheid om uw bezwaar/zienswijze in te
dienen, kunt u later niet meer in beroep gaan tegen het Bestemmingsplan Aansluiting
A9

Mogelijke bezwaren in uw situatie kunnen zijn:
• de financiering van de Aansluiting A9 en de onvoorziene kostenstijgingen gaan ten
koste van voor u belangrijke voorzieningen (sport, cultuur, zorg, etc)
• u krijgt te maken met meer verkeer, meer geluidsoverlast, grotere onveiligheid, etc.
• u bent tegen het teloor gaan van belangrijke cultuur historische waarden van Heiloo
(vernietiging Stolpboerderij, Oer IJ gebied bij Heiloo, houtwallen, het
landschappelijke en groene Karakter van Heiloo)
• u krijgt te maken met een verslechtering van uw leefmilieu (meer uitlaatgassen in de
dorpskern, minder natuur- en rustgebieden , minder weidevogelgebied)
• en in uw specifieke situatie heeft u mogelijk planschade door bouw, verlies aan
uitzicht,
verandering van de grondwaterstand en mede daardoor een waardedaling van uw
woning

Vult u maar aan!

