Beste,
Ons is als directe betrokkene ter ore gekomen dat er plannen zijn om een levensbos te
realiseren op het perceel naast het reeds bestaande “Petersbos”.
Een plan waar wij enthousiast over werden totdat we de plattegrond ter inzage kregen.
Wij, de familie Tjia wonende op de krommeweg nr. 7, zien dat in de plannen er voor
onze deur een parkeerplaats is getekend.
Graag willen wij door middel van onderstaande zienswijze u wat punten aanreiken die u
misschien mee kunt nemen in uw besluit hieromtrent.
In uw plattegrond zien we dat er 6 parkeerplaatsen zijn getekend direct voor onze
voordeur.
Mocht het levensbos een succes zijn dan kunnen we ervan uit gaan dat 6
parkeerplaatsen niet genoeg zullen zijn en we verwachten dan ook,
gebaseerd op de tienjarige ervaring als bewoner op dit adres, dat men de overige auto’s
op de groenstroken langs de sloot naast deze parkeerplaats zullen parkeren indien
de 6 parkeerplekken vol zijn. Ook zullen veel recreanten op de fiets komen en deze
willen parkeren.
Dit zou samen met het inrijdend en uitrijdend verkeer van deze parkeerplaats alsmede
onze eigen oprit er direct tegenover een ongewenste drukte kunnen opleveren met de
nodige irritaties van voorbij komende voetgangers, fietsers en auto’s. Dit alles voltrekt
zich dan recht voor onze voordeur waar wij als bewoner niet echt op zitten te wachten.
Ook verwachten wij dat er in de avonduren auto’s met hangjeugd zullen parkeren met de
daarbij visuele en hoorbare overlast voor ons en onze kinderen.
Deze verwachting baseren wij op het feit dat er nu bijna iedere avond hangjeugd in het
petersbos aanwezig is en we zien dan ook geen reden te bedenken waarom zij
niet naar deze parkeerplaats zullen verplaatsen.
Verder is er naar ons idee reeds voldoende parkeergelegenheid aanwezig bij nabij
gelegen Sporthal De Kromwiel alsook bij zwembad De Meermin welke u
ook open kunt stellen voor publiek en eventueel s’avonds weer kunt afsluiten.
Echter willen we ook graag meedenken en hebben daarom in de bijlage een plattegrond
bijgevoegd waarbij de parkeerplaats een stukje is verplaatst en er rekening
is gehouden met parkeren voor zowel fietsers als auto’s met een goede ruimte
eromheen om rustig uit te stappen en je klaar te maken voor de recreatie dan wel
voor de terugreis.
We hopen dat deze zienswijze meegenomen wordt tijdens de aankomende "oordeel
vormende raadsvergadering" op woensdag 10 februari
Hoogachtend en met vriendelijke groet
Gilbert Tjia
Krommeweg 7
Steenbergen

