
Naar aanleiding van uw brief Verslag bijeenkomst Van der Looskwartier, dien ik hierbij mijn 

zienswijze in ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan. De bijeenkomst stond gepland in 

vakantietijd, waardoor ik niet in staat was onze bezwaren tijdens de bijeenkomst kenbaar te maken. 

Ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan hebben wij de volgende bezwaren: 

- Wij wonen sinds een jaar in een koopwoning aan de D.H. De Castrostraat 1. Nu is er een 

groenstrook achter ons huis gevestigd met een hoge rij bomen die zorgen voor beschutting en 

privacy. Wij begrijpen dat een deel hiervan niet te handhaven is om in het nieuwe plan te voorzien, 

maar in het initiële plan zou er een kleine groenstrook achter onze tuin overblijven. Dit zou geplaatst 

worden tussen onze achterom en het begin van het laatste perceel van de laatste woning aan de 

Van der Loosstraat. In het ontwerp bestemmingsplan zien wij nu dat deze groenstrook is verdwenen, 

vermoedelijk omdat er parkeerplaatsen daarvoor zijn gecreëerd. Dat betekent straks dat niet alleen 

het groen achter ons huis verdwijnt, maar ook dat onze achtertuin dermate grenst aan de achtertuin 

van de nieuwe bewoners, dat onze privacy sterk wordt beperkt tov de huidige situatie. Wij pleiten 

daarom voor het opschuiven van het laatste huizenblok oost tegen de D.H. De Castrostraat in 

noordwaartse richting, zodat een kleine groenstrook incl bomen behouden blijft. 

- Ons tweede bezwaar is dat er zoveel verschillende soorten vogels, vleesmuizen en insecten in de 

wijk leven die door het verdwijnen van de bestaande bomen en struiken zal verdwijnen. Dit zal de 

groene uitstraling van de wijk zal aantasten. Wij zien in het huidige plan te weinig groenstroken met 

bestaande en/of nieuwe bomen en zouden concreter dan nu uitgetekend willen zien hoe het 

groenplan er precies uitziet en hoe het plan toeziet op behoudt van de biodiversiteit in de wijk. 

Wij zien uw reactie op onze zienswijze graag tegemoet! 


