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Betreft 

Bezwaar tegen ontwerpvergunning Vredenburghweg 

Sinds 1981 woon ik  geanonimiseerd.  

Voor wij hier kwamen wonen, behoorde de grond tot aan de tochtsloot (naast 

geanonimiseerd) bij dit huis, maar is verkaveld verkocht en als volkstuinen door de 

eigenaren in gebruik genomen. De Vredenburghweg was er nog niet, die is gekomen toen de 

A7 aangelegd is. 

De volkstuin die grenst aan ons perceel en waar de druivenkas opstaat, was tot hij 7 jaar 

geleden verkocht werd, een liefhebberstuin. Met, in de inmiddels gerenoveerde kas, ieder 

jaar een mooie druivenoogst. De tuin en druivenoogst was het levenswerk van de 

toenmalige eigenaresse geanonimiseerd. 

Hoe anders is het nu, de tuin wordt slecht onderhouden. Er is duidelijk geen liefde voor het 

erfgoed van geanonimiseerd nog voor het Wereld erfgoed de Beemster. Al doet de huidige 

eigenaar dat wel anders voorkomen, er is m.i. wel liefde voor het ontwikkelen en het 

vergroten van het eigen vermogen. Kortom een verdienmodel door het ontwikkelen van een 

plan onder het mom dat het een verbetering zou zijn voor het werelderfgoed….. Het lijkt mij 

duidelijk dat het financiële eigen belang hier de drijfveer is en hoop dat u hier niet in mee 

gaat. 

Het plan om vakantiewoningen en een beheerderswoning op het perceel te realiseren  is 

geen vooruitgang voor onze polder en zeker geen vooruitgang voor ons als 

belanghebbenden/geanonimiseerd. Het geeft mogelijk overlast door geluid omdat mensen 

vakantie komen vieren of een weekend uit zijn. Ook zal het aantal verkeersbewegingen 

toenemen wat ook tot ongewenste situaties kan leiden. 

Hierbij doe ik als belanghebbende/geanonimiseerd een beroep op u om de volkstuin de 

volkstuin te laten zodat de rust en het zo broodnodige groen in de Beemster gewaarborgd 

wordt en geen toestemming te geven voor dit project. 

 

Ook teken ik hiermee bezwaar tegen dit plan aan. 

Met vriendelijke groet, 

geanonimiseerd 

Mede namens geanonimiseerd en geanonimiseerd 


