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Gemeente Achtl<arspelen
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Harkema, 01-08-2012

Betreft: lnspraak vooron{werpbestemmingplan Harkema-Ðorp, de Wicle Pet 10

Geachte heer/mevrouw,

de

Ondergelekencle, fam.
wonende aan
te Harkema, maakt
hierbij bezwaar tegen het voorontwerpbestemmingsplan Harkema-Dorp, de Wicle Pet
10.

Als reactie op het voorontwerpbestemmingsplan well<e nu ter inzage hebben wij de
volgende opm erkin gen/bezwaren.
De verandering van de ontsluitingsweg, waarde eigendom en woongenot
vermindering als aantasting van de privacy.
Ool< ontstaat er ook een toename van hinder van de nieuwe percelen.
Tevens rnoet er op gelet worden dat de bereikbaarheid van de agrarische percelen
door (zware) landbouw voertuigen de eerivoudig wijze bereil<baar moet zijrr.
Het ingediende plan doet afbreuk aan het landelijke karakter die wij zo graag zien.

We zien dan ook graag een aanpassing, tegemoetl<oming in het ingediende ontwerp.

Hoogaclrtend,

i
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Genreente Achtkarspelen
t.a.v. College van burgemeester en wêthouders
Poslbus 2
S2BSZV Buitenpost

Harkema, 01-OB-2A12

Betreft: lnspraak vooronlwerpbestemmingplan Harkema-Dorp, de

wide pet

10

Geachte heer/nrevrouw,

Ondergetel(encie,

de

wonencle aan
le Harkema, maakt hierbijbezwaar
tegen het voorontwerpbestemmingsplan Harkema-Dorp, de Wide pet 10.
Wij kunnen ons niet vinden in het plan zoals deze nu ter inzage ligt bij de gemeente, het pad (weg)
lussen olls en nunmer 10 well<e wlj recht van overpad hebben is in dit plan l<omen te vervallen.
Wij gebruiken dil pad veelvuldig, het pad cloortrekken aan de achterzijde is maar een gedeeltelijke
oplossing, de parkeer gelegenheid en de winterstalling van de caravan kan ln deze sítualie niet
eenvouclig meer worden bereikt.
Oolt willen we graag zien hoe onze prívacy en eventuele hinder worclen geregelcl.
We zien dan ool< graag een aanpassing in het ingediende ontwerp.

Hoogachtend,

6emeente Achtkarspelen
t.a,v. College van hurgenreester en wethouders
Fostbus 2
9285 ZV Buiten¡rost
Harkema, 1 augLrstus 2012

Betreft: bezwaar voorontwerpbestemmingsplan Harkema-Dorp, De Wicle Pet 10
Geachte heer/ntevrouw,

Wij willen graag bezwaar maken tegen het voorontwerpbesternnringsplan Harl<erna-Dorp, de Wide
Pet L0.

Wij kunnen ons niet vinclen in het plan zoals deze nu ter inzage ligt bij de gemeente.
Het Llitzicht vanuit onze woning worclt aanzíenlijk rnincler. Bovenclíen konlt er ook rrog een weg
tegenover onze woning. Als de auto's vanuit die weg de wide pet op zullen slaan. Zullen wij aitijcl last
hebl¡en van schijnencle autolampen in onze huiskanler.
Wij zien graag een aanpassing in het íngediende ontwerp.
Met vrienclelijke groet,

