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 Bijlage 3:    17B.05606 

Commissie R&O Maandag 27 November vanaf 19:30 Stadhuis. 

 

 

Mijn naam is Mattijs de Lange en ik wil inspreken n op agenda punt 12 Wigwam 

Spreek in namens de Familie de Lange/De Pagter een gezin van 4 personen wonend sinds 21 jaar een 

permanente bewoner aan de Jan Tooropstraat 11 het voormalig ouderlijk huis van mijn vrouw, dat 

ca. 60 jaar geleden is gebouwd. 

Ons leefomgeving is met oranje lijn aangeven en is ten noorden van de Wigwam en ten oosten van 

het zgn. Bosje van Holsboer  

Slide 1: over zicht waar we wonen 

=========================================================================== 

Aanleiding om in te spreken zijn de beslispunten 10.1 en 10.3.   Als direct belanghebbende 

aangrenzende buren verwachtte wij de meeste schade van dit plan 

Voor het punt 10.2 zal dhr. Ad Roelse voor ons het woord voeren en laat gelet op de 5 minuten 

concentreer ik me nu op een paar hoofdpunten van onze bedenkingen 

 

Slide 2 schets planen 

 

Nazomer 2016 is zonder verder overleg in onze tuin een piket paal geslagen. Als eerste aanslag op 

onze privacy. Vormde aanleiding om zelf pr-actief contact en gesprekken 

Kennisnemend van deze schetsplannen zien wij dat onze leefomgeving volledig ontbreekt. 

Wat ernstig twijfel geeft over de stedelijke inpassing 

Wij zelf zijn een constructief overleg opgestart met redelijke eisen en verzoek tot aanpassing 

Slide 3    schetsplannen ontkennen ons bestaan 

 

 

  De kern resultaten van dit overleg waren van de kant van de initiatiefnemers  

 

1) Ja we hebben nou al een aantal keren verandert we gaan voor jullie niet nog een veranderen 

 

2) Dan hadden jullie hier maar niet moeten gaan wonen. Wat een juridisch onjuist argument is 

bij een dergelijke uitbreiding  
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Diverse partijen zoals de Stadsraad, wethouder Maas, Stichting leefbaarheid kom Domburg 

en vele medebewoners hebben aan gegeven dat deze bebouwing te dicht op ons 

leefomgeving is gepland. 

 

Ondanks onze constructieve inzet vinden wij niets terug van onze bedenkingen in de 

ambtelijke stukken. 

Slide 4 Waar is de groene buffer 

=============================================== 

Mediation van de wethouder in april van dit jaar door ons verzocht, waarin wij verzochte het 

restaurant terug het gebouw in te schuiven of minimaal 10 meter van onze leef omgeving te 

verplaatsen. 

Leverde alleen wat mondelingen toezegging over afscheiding muur van meer dan 2 meter hoog en 

groene buffers 

Ondanks ons schriftelijk verzoek in april tot aanpassing van de plannen in een voor ons schadevrij 

ontwerp en herhaaldelijk verzoek de mediation voort te zetten, zijn wij nu in Oktober over vallen 

door deze procedure en communicatie. 

Ook nu nog ontbreken deze toegezegde aanpassingen  op de schetsplannen 

Slide 5    Kadaster kaart vs Gemeentelijke kaart 

 

 

Het is duidelijk geworden , dit voor jaar , met het bezoek bij ons thuis, dit voorjaar, dat de   architect 

ambtenaren en wethouder, niet op de hoogte waren van de werkelijke opbouw van onze leef 

omgeving en gebouwen daarop.  

Dit is mede het gevolg van het gebruik van verkeerd kaart materiaal zoals te zien op de presentatie. 

Slide 6 :  Kring redenering 

 

 

De rode draad voor ons is dat het gebouw en de parkeerkelder te groot zijn en voor ons schade 

oplevert in onze privacy en woonomgeving voor korte en lange termijn. 

 

Wij verzoeken U dan ook de raad te adviseren deze schetsplannen(punt 10.1)  niet te accepteren 

Als gevolg van te weinig en tegenstrijdige informatie. Niets gedaan met de voorgestelde 

aanpassingen. 

Verder de raad te adviseren deze procedure (10.3) nu niet te starten 

Er zijn geen oplossingen voor problemen met de buren tot nu toe 

Een gevoel nu van snel doorduwen van hun plannen 
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Eerst beter oplossingen voor overlast direct omwonende, oplossen middels voor overleg. 

 


