Lisserbroek, 9 mei 2012
Aan: Gemeenteraad Haarlemmermeer
Van; Familie Witteman, Waterklaverstraat 19, Lisserbroek
Betreft: Bezwaarschrift bestemmingsplan Lisserbroek 2012
Geacht college gemeente Haarlemmermeer,
Wij tekenen bezwaar aan op grond van onderstaande punten:

Gemeeme Haarlemmermeer
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koopcontract en in het bestemmingsplan. Ook de inrit achter in de tuin, waarvoor toestemming
is verleend, is niet op de plankaart aangegeven. Het mag duidelijk zijn dat dit de nodige
overlast geeft door hinder van geluid, naar binnen schijnende koplampen et cetera. Ruimtelijk
gezien valt het niet te verantwoorden dat er een afstand van nul meter wordt aangehouden
tussen de woonbestemming en de sportbestemming. Het weghalen van de groenstrook is
daarmee ruimtelijk gezien niet verantwoord, aangezien deze bestemming van een groenstrook
als buffer tussen de beide bestemmingen diende. Ook uit het oogpunt van de milieuregels
dient gekeken te worden naar de aan te houden afstanden."
Wij verzoeken u de huidige bestemming te handhaven in het nieuwe bestemmingsplan.
2. Ook de huidige groenstroken in de directe omgeving van onze woning,-met name aan de
overzijde in de Kikkerbeetstraat-, en in het begin van de Rietstraat, zijn in het nieuwe
bestemmingsplan niet als groen ingevuld. Wij verzoeken u de huidige situatie te handhaven,
zoals ook elders in Lisserbroek is gebeurd.
3. De groenstrook achter onze tuin. Waterklaverstraat 19, die in het bestemmingsplan is
aangegeven met een breedte van 13 m is in het huidige plan teruggebracht naar 5m. Dit
betekent dat de aanwezige lichtmasten verplaatst kunnen worden, waardoor de lichtoverlast
aanzienlijk wordt vergroot. Toen het grasveld enkele jaren geleden werd gewijzigd in een
kunstgrasveld had de gemeente in overeenstemming met het bestemmingsplan de
groenvoorziening moeten aanpassen. Dit is niet gebeurd. Het aanleggen van het kunstgrasveld
gebeurde in de vakantieperiode, zonder dat er overleg is gepleegd met de aanwonenden. Dc
ben toen nog naar Hoofddorp gegaan, maar de enig aanwezige wethouder (van sportzaken) zei
simpelweg: groen is groen, ook al is het kunstgras. Wij worden nu de dupe van het feit dat wij
dit gedoogd hebben. Wij verzoeken u daarom de groenstrook op een breedte van 13 m te
handhaven.
4. Wij verzoeken u in het nieuwe bestemmingsplan een parkeervoorziening voor het als sport
gedefinieerde gebied op te nemen. De aanleg hiervan zou kunnen worden gerealiseerd onder
de hoogspanningsleiding en kan ontsloten worden via de Lisserweg, zodat het verkeer naar dc
sportvelden niet meer door het gehele dorp hoeft te gaan. Op verzoek van de wethouder
hebben wij hiervoor ongeveer een jaar geleden een voorstel ingediend, maar nadien niets meer
vernomen. Tot nu toe is het parkeer probleem altijd opgelost door als groen gedefinieerde
gebieden hieraan op te offeren.
5. De status van de Kikkerbeetstraat uitsluitend als een doorgaande voet/fiets verbinding te
handhaven en vast te leggen. Als dit ook een doorgaande autoroute zou worden vrezen wij
voor een onacceptabele en gevaarlijke verkeerssituatie.
6. Wij vinden de geplande kinderopvang geen goede keuze i.v.m. de extra verkeersdrukte, die
dan onstaat.
Hoogachtend,
Dc heer en mevrouw Witteman

