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Geacht College, geachte Gemeenteraad,
Hiermede maken wij bezwaar tegen de wijze waarop u vorm geeft aan het Samen uw wijk
inrichten! met de bewoners van de woonwijk Wilhelminastraat e.o.
Op 8 oktober 2013 liet u huis aan huis in de wijk een brief met onderwerp Aanmelding
Groene Kaart bezorgen. Bewoners zijn gedurende slechts 14 dagen in de gelegenheid bomen
voor te dragen voor opname op de Groene Kaart. U onthoudt bewoners bovendien relevante
informatie.
Aanleiding is blijkbaar het plan van Lekstede Wonen om 70 nieuwbouwwoningen te
realiseren in plaats van 50 huidige woningen.
In uw brief verwijst u voor meer informatie naar de website van Lekstede Wonen.
U maakt in uw brief melding van het kappen van enkele bomen. U laat na te melden dat het
gaat om het kappen van 18 bomen, waarvoor u eerder een aanvraag kapvergunning ontving.
Concrete In formatie daarover ontbreekt bij uw brief. Voorts blijkt niet uit uw brief, dat om de
70 woningen te kunnen realiseren, in het groenvlak aan de Burg Jhr Hoefftlaan aan de
overkant van de Wilhelminastraat tegen de A2 zes woningen zijn gepland. Daarvoor wilt u
vijf gezonde platanen en een gezonde kastanje laten kappen.
U laat na te melden dat momenteel tot 12 november 2013 de inzagetermijn (waarbinnen
zienswijzen kunnen worden ingediend) loopt (bekend gemaakt in het Kontakt van 1 oktober
2013) voor het ontwerp bestemmingsplan Wilhelmiastraat e.o. en het ontwerpbesluit -Wet
Geluidshinder - Hogere Waarden.
Op de site van Lekstede Wonen ontbreekt informatie over de te nemen bouwkundige
maatregelen, zoals dove gevels. Dit in verband met de gemeten hoge geluidsniveaus zo dicht
bij de snelweg en de Burg Jhr Hoefftlaan. Voorts wordt vooralsnog geen aandacht besteed
aan de hoge waarden voor NOx en fijnstof PM 10 en PM 2,5. Wonen op die plek dient ernstig
te worden ontraden voor kinderen, ouderen en personen die reeds te maken hebben met
luchtwegaandoeningen.
Met vriendelijke groet,

P.R. Grobben, voorzitter

Ir. M. van Poelgeest, secretaris
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