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Fokkerstraat 16 
3833 LD LEUSDEN 

Achterveld, ... augustus 2017 

1 8 AUG. 2017 
Onderwerp: Bezwaar tegen woningbouw op bedrijventerrein De Flieft-

Geachte leden van de Gemeenteraad, 

Wij richten ons tot u met het volgende. 

Wij hebben in het dorp gehoord dat er plannen worden ontwikkeld om op de piek van de ponyclub 
De Singels aan de Fliert woningen en een bedrijfsverzamelgebouw te realiseren. 

Wij maken daar ernstig bezwaar tegen en willen geen woningbouw in onze achtertuinen. 
We wonen nu vrij en willen dat zo houden. 

Het is al erg genoeg dat de ponyclub moet wijken om het bedrijfsterrein uit te breiden, terwijl het op 
dit moment nog niet eens vol is. Ook vragen wij ons af hoe u de parkeeroverlast op De Fliert en het 
aan- en afrijden van autotransportauto's gaat regelen. Nu wordt het parkeerterrein van de ponyclub 
steeds vol gezet met auto's van het automobielbedrijf dat tegenover de ponyclub is gehuisvest. Waar 
moet het heen als daar ook nog 11 woningen en een bedrijfsverzamelgebouw bij komen ? Dat 
wordt een nog grotere herrie en overlast dan nu al het geval is. 

Woningbouw hoort gewoonweg niet op een bedrijventerrein thuis en in Achterveld zijn bovendien 
meer dan genoeg mogelijkheden om woningen te bouwen. Sterker nog, het is al moeilijk genoeg om 
de huizen achter de oude coöperatie kwijt te raken. Het bedrijventerrein is juist aangelegd om 
overlast gevende bedrijven vanuit het dorp te verplaatsen naar De Fliert. Dan ga je daar toch geen 
woonwijkje met 11 woningen bouwen. 

Wat wij ook niet kunnen begrijpen is dat Dijkhof destijds 50 meter weg moest blijven met zijn 
luchtafvoer van zijn spuitcabine e.d. en er nu plotseling op 30 meter afstand woningen mogen 
worden gebouwd. 

Wij kunnen, bij verkeerde wind, wel eens wat ruiken of horen, maar woningen zo dicht bij bouwen 
vraagt om problemen. 

Wij willen u dan ook met klem vragen af te zien van de plannen en er voor te zorgen dat er een 
keurig, zo min mogelijk overlast gevend, bedrijf komt te zitten. 

Hoogachtend, 

De heer Kerkdijk 
Deheer.. Hessenweg etc etc 
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Geachte leden van de Gemeenteraad, 

Wij richten ons tot u met het volgende. 

Wij hebben in het dorp gehoord dat er plannen worden ontwikkeld om op de plek van de ponyclub 
De Singels aan de Fliert woningen en een bedrijfsverzamelgebouw te realiseren. 

Wij maken daar ernstig bezwaar tegen en willen geen woningbouw in onze achtertuinen. 
We wonen nu vrij en willen dat zo houden. 

Het is al erg genoeg dat de ponyclub moet wijken om het bedrijfsterrein uit te breiden, terwijl het op 
dit moment nog niet eens vol is. Ook vragen wij ons af hoe u de parkeeroverlast op De Fliert en het 
aan- en afrijden van autotransportauto's gaat regelen. Nu wordt het parkeerterrein van de ponyclub 
steeds vol gezet met auto's van het automobielbedrijf dat tegenover de ponyclub is gehuisvest. Waar 
moet het heen als daar ook nog 11 woningen en een bedrijfsverzamelgebouw bij komen ? Dat 
wordt een nog grotere herrie en overlast dan nu al het geval is. 

Woningbouw hoort gewoonweg niet op een bedrijventerrein thuis en in Achterveld zijn bovendien 
meer dan genoeg mogelijkheden om woningen te bouwen. Sterker nog, het is al moeilijk genoeg om 
de huizen achter de oude coöperatie kwijt te raken. Het bedrijventerrein is juist aangelegd om 
overlast gevende bedrijven vanuit het dorp te verplaatsen naar De Fliert. Dan ga je daar toch geen 
woonwijkje met 11 woningen bouwen. 

Wat wij ook niet kunnen begrijpen is dat Dijkhof destijds 50 meter weg moest blijven met zijn 
luchtafvoer van zijn spuitcabine e.d. en er nu plotseling op 30 meter afstand woningen mogen 
worden gebouwd. 
Wij kunnen, bij verkeerde wind, wel eens wat ruiken of horen, maar woningen zo dicht bij bouwen 
vraagt om problemen. 

Wij willen u dan ook met klem vragen af te zien van de plannen en er voor te zorgen dat er een 
keurig, zo min mogelijk overlast gevend, bedrijf komt te zitten. 

Deheer Kerkdijk^? ' V / \ ( M <( 
Deheer.. Hessenweg etc etc L)LA_A^ ^ 



Gemeenteraad van Leusden via @ : griffie@leusden.nl 

Fokkerstraat 16 
3833 LD LEUSDEN 

Achterveld, ... augustus 2017 Ï H ^ k ^ . .. 
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Geachte leden van de Gemeenteraad, 

Wij richten ons tot u met het volgende. 

Wij hebben in het dorp gehoord dat er plannen worden ontwikkeld om op de plek van de ponyclub 
De Singels aan de Fliert woningen en een bedrijfsverzamelgebouw te realiseren. 

Wij maken daar ernstig bezwaar tegen en willen geen woningbouw in onze achtertuinen. 
We wonen nu vrij en willen dat zo houden. 

Het is al erg genoeg dat de ponyclub moet wijken om het bedrijfsterrein uit te breiden, terwijl het op 
dit moment nog niet eens vol is. Ook vragen wij ons af hoe u de parkeeroverlast op De Fliert en het 
aan- en afrijden van autotransportauto's gaat regelen. Nu wordt het parkeerterrein van de ponyclub 
steeds vol gezet met auto's van het automobielbedrijf dat tegenover de ponyclub is gehuisvest. Waar 
moet het heen als daar ook nog 11 woningen en een bedrijfsverzamelgebouw bij komen ? Dat 
wordt een nog grotere herrie en overlast dan nu al het geval is. 

Woningbouw hoort gewoonweg niet op een bedrijventerrein thuis en in Achterveld zijn bovendien 
meer dan genoeg mogelijkheden om woningen te bouwen. Sterker nog, het is al moeilijk genoeg om 
de huizen achter de oude coöperatie kwijt te raken. Het bedrijventerrein is juist aangelegd om 
overlast gevende bedrijven vanuit het dorp te verplaatsen naar De Fliert. Dan ga je daar toch geen 
woonwijkje met 11 woningen bouwen. 

Wat wij ook niet kunnen begrijpen is dat Dijkhof destijds 50 meter weg moest blijven met zijn 
luchtafvoer van zijn spuitcabine e.d. en er nu plotseling op 30 meter afstand woningen mogen 
worden gebouwd. 

Wij kunnen, bij verkeerde wind, wel eens wat ruiken of horen, maar woningen zo dicht bij bouwen 

vraagt om problemen. 

Wij willen u dan ook met klem vragen af te zien van de plannen en er voor te zorgen dat er een 
keurig, zo min mogelijk overlast gevend, bedrijf komt te zitten. 

Hoogachten 

hgér Kerkdijk ^ 
heer.. Hessenweg etc etc 
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Onderwerp: Bezwaar tegen woningbouw op bedrijventerrein De^liert. 2Qtf 

Geachte leden van de Gemeenteraad, 

Wij richten ons tot u met het volgende. 

Wij hebben in het dorp gehoord dat er plannen worden ontwikkeld om op de plek van de ponyclub 
De Singels aan de Fliert woningen en een bedrijfsverzamelgebouw te realiseren. 

Wij maken daar ernstig bezwaar tegen en willen geen woningbouw in onze achtertuinen. 

We wonen nu vrij en willen dat zo houden. 

Het is al erg genoeg dat de ponyclub moet wijken om het bedrijfsterrein uit te breiden, terwijl het op 
dit moment nog niet eens vol is. Ook vragen wij ons af hoe u de parkeeroverlast op De Fliert en het 
aan- en afrijden van autotransportauto's gaat regelen. Nu wordt het parkeerterrein van de ponyclub 
steeds vol gezet met auto's van het automobielbedrijf dat tegenover de ponyclub is gehuisvest. Waar 
moet het heen als daar ook nog 11 woningen en een bedrijfsverzamelgebouw bij komen ? Dat 
wordt een nog grotere herrie en overlast dan nu al het geval is. 

Woningbouw hoort gewoonweg niet op een bedrijventerrein thuis en in Achterveld zijn bovendien 
meer dan genoeg mogelijkheden om woningen te bouwen. Sterker nog, het is al moeilijk genoeg om 
de huizen achter de oude coöperatie kwijt te raken. Het bedrijventerrein is juist aangelegd om 
overlast gevende bedrijven vanuit het dorp te verplaatsen naar De Fliert. Dan ga je daar toch geen 
woonwijkje met 11 woningen bouwen. 

Wat wij ook niet kunnen begrijpen is dat Dijkhof destijds 50 meter weg moest blijven met zijn 
luchtafvoer van zijn spuitcabine e.d. en er nu plotseling op 30 meter afstand woningen mogen 
worden gebouwd. 

Wij kunnen, bij verkeerde wind, wel eens wat ruiken of horen, maar woningen zo dicht bij bouwen 

vraagt om problemen. 

Wij willen u dan ook met klem vragen af te zien van de plannen en er voor te zorgen dat er een 
keurig, zo min mogelijk overlast gevend, bedrijf komt te zitten. 

Hoogachtend, 

De heer Kerkdijk .. 
Deheer.. Hessenweg etc etc 
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Fokkerstraat 16 
3833 LD LEUSDEN 

Achterveld, ... augustus 2017 

Onderwerp: Bezwaar tegen woningbouw op bedrijventerrein De Fliprfe1-, 

Geachte leden van de Gemeenteraad, 

Wij richten ons tot u met het volgende. 

Wij hebben in het dorp gehoord dat er plannen worden ontwikkeld om op de plek van de ponyclub 
De Singels aan de Fliert woningen en een bedrijfsverzamelgebouw te realiseren. 

Wij maken daar ernstig bezwaar tegen en willen geen woningbouw in onze achtertuinen. 
We wonen nu vrij en willen dat zo houden. 

Het is al erg genoeg dat de ponyclub moet wijken om het bedrijfsterrein uit te breiden, terwijl het op 
dit moment nog niet eens vol is. Ook vragen wij ons af hoe u de parkeeroverlast op De Fliert en het 
aan- en afrijden van autotransportauto's gaat regelen. Nu wordt het parkeerterrein van de ponyclub 
steeds vol gezet met auto's van het automobielbedrijf dat tegenover de ponyclub is gehuisvest. Waar 
moet het heen als daar ook nog 11 woningen en een bedrijfsverzamelgebouw bij komen ? Dat 
wordt een nog grotere herrie en overlast dan nu al het geval is. 

Woningbouw hoort gewoonweg niet op een bedrijventerrein thuis en in Achterveld zijn bovendien 
meer dan genoeg mogelijkheden om woningen te bouwen. Sterker nog, het is al moeilijk genoeg om 
de huizen achter de oude coöperatie kwijt te raken. Het bedrijventerrein is juist aangelegd om 
overlast gevende bedrijven vanuit het dorp te verplaatsen naar De Fliert. Dan ga je daar toch geen 
woonwijkje met 11 woningen bouwen. 

Wat wij ook niet kunnen begrijpen is dat Dijkhof destijds 50 meter weg moest blijven met zijn 
luchtafvoer van zijn spuitcabine e.d. en er nu plotseling op 30 meter afstand woningen mogen 
worden gebouwd. 

Wij kunnen, bij verkeerde wind, wel eens wat ruiken of horen, maar woningen zo dicht bij bouwen 

vraagt om problemen. 

Wij willen u dan ook met klem vragen af te zien van de plannen en er voor te zorgen dat er een 
keurig, zo min mogelijk overlast gevend, bedrijf komt te zitten. 

Hoogachtend, j t rf& " ^i/e. e n 

Deheer Kerkdijk . . ^ ^ 
Deheer.. Hessenweg etc etc 



Gemeenteraad van Leusden via @ : griffie@leusden.nl 

Fokkerstraat 16 

3833 LD LEUSDEN r?S^7 T ^~ , ~^- - - - - - -_ 

Achterveld, ... augustus 2017 J 

1 1 8 AUG. 2017 
Onderwerp: Bezwaar tegen woningbouw op bedrijventerrein De Fliert. — 

Geachte leden van de Gemeenteraad, 

Wij richten ons tot u met het volgende. 

Wij hebben in het dorp gehoord dat er plannen worden ontwikkeld om op de plek van de ponyclub 
De Singels aan de Fliert woningen en een bedrijfsverzamelgebouw te realiseren. 

Wij maken daar ernstig bezwaar tegen en willen geen woningbouw in onze achtertuinen. 
We wonen nu vrij en willen dat zo houden. 

Het is al erg genoeg dat de ponyclub moet wijken om het bedrijfsterrein uit te breiden, terwijl het op 
dit moment nog niet eens vol is. Ook vragen wij ons af hoe u de parkeeroverlast op De Fliert en het 
aan- en afrijden van autotransportauto's gaat regelen. Nu wordt het parkeerterrein van de ponyclub 
steeds vol gezet met auto's van het automobielbedrijf dat tegenover de ponyclub is gehuisvest. Waar 
moet het heen als daar ook nog 11 woningen en een bedrijfsverzamelgebouw bij komen ? Dat 
wordt een nog grotere herrie en overlast dan nu al het geval is. 

Woningbouw hoort gewoonweg niet op een bedrijventerrein thuis en in Achterveld zijn bovendien 
meer dan genoeg mogelijkheden om woningen te bouwen. Sterker nog, het is al moeilijk genoeg om 
de huizen achter de oude coöperatie kwijt te raken. Het bedrijventerrein is juist aangelegd om 
overlast gevende bedrijven vanuit het dorp te verplaatsen naar De Fliert. Dan ga je daar toch geen 
woonwijkje met 11 woningen bouwen. 

Wat wij ook niet kunnen begrijpen is dat Dijkhof destijds 50 meter weg moest blijven met zijn 
luchtafvoer van zijn spuitcabine e.d. en er nu plotseling op 30 meter afstand woningen mogen 
worden gebouwd. 
Wij kunnen, bij verkeerde wind, wel eens wat ruiken of horen, maar woningen zo dicht bij bouwen 
vraagt om problemen. 

Wij willen u dan ook met klem vragen af te zien van de plannen en er voor te zorgen dat er een 
keurig, zo min mogelijk overlast gevend, bedrijf komt te zitten. 

Hoogachtend. 

De heer Kerkdijk.. O 
De heer.. Hessenweg etc etc 
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Onderwerp: Bezwaar tegen woningbouw op bedrijventerrein De Fliert. 

Geachte leden van de Gemeenteraad, 

Wij richten ons tot u met het volgende. 

Wij hebben in het dorp gehoord dat er plannen worden ontwikkeld om op de plek van de ponyclub 
De Singels aan de Fliert woningen en een bedrijfsverzamelgebouw te realiseren. 

Wij maken daar ernstig bezwaar tegen en willen geen woningbouw in onze achtertuinen. 
We wonen nu vrij en willen dat zo houden. 

Het is al erg genoeg dat de ponyclub moet wijken om het bedrijfsterrein uit te breiden, terwijl het op 
dit moment nog niet eens vol is. Ook vragen wij ons af hoe u de parkeeroverlast op De Fliert en het 
aan- en afrijden van autotransportauto's gaat regelen. Nu wordt het parkeerterrein van de ponyclub 
steeds vol gezet met auto's van het automobielbedrijf dat tegenover de ponyclub is gehuisvest. Waar 
moet het heen als daar ook nog 11 woningen en een bedrijfsverzamelgebouw bij komen ? Dat 
wordt een nog grotere herrie en overlast dan nu ai het geval is. 

Woningbouw hoort gewoonweg niet op een bedrijventerrein thuis en in Achterveld zijn bovendien 
meer dan genoeg mogelijkheden om woningen te bouwen. Sterker nog, het is al moeilijk genoeg om 
de huizen achter de oude coöperatie kwijt te raken. Het bedrijventerrein is juist aangelegd om 
overlast gevende bedrijven vanuit het dorp te verplaatsen naar De Fliert. Dan ga je daar toch geen 
woonwijkje met 11 woningen bouwen. 

Wat wij ook niet kunnen begrijpen is dat Dijkhof destijds 50 meter weg moest blijven met zijn 
luchtafvoer van zijn spuitcabine e.d. en er nu plotseling op 30 meter afstand woningen mogen 
worden gebouwd. 

Wij kunnen, bij verkeerde wind, wel eens wat ruiken of horen, maar woningen zo dicht bij bouwen 
vraagt om problemen. 

Wij willen u dan ook met klem vragen af te zien van de plannen en er voor te zorgen dat er een 
keurig, zo min mogelijk overlast gevend, bedrijf komt te zitten. 

Hoogachtend, 

Deheer K e r k d i i k / J f l f ^ " / j f ^ t 
De heer.. Hessenweg etc etc * H Ltf^^Z^^* 

/ 
/ 
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Onderwerp: Bezwaar tegen woningbouw op bedrijventerrein De Fliert. / -

Geachte leden van de Gemeenteraad, 

Wij richten ons tot u met het volgende. 

Wij hebben in het dorp gehoord dat er plannen worden ontwikkeld om op de plek van de ponyclub 
De Singels aan de Fliert woningen en een bedrijfsverzamelgebouw te realiseren. 

Wij maken daar ernstig bezwaar tegen en willen geen woningbouw in onze achtertuinen. 
We wonen nu vrij en willen dat zo houden. 

Het is al erg genoeg dat de ponyclub moet wijken om het bedrijfsterrein uit te breiden, terwijl het op 
dit moment nog niet eens vol is. Ook vragen wij ons af hoe u de parkeeroverlast op De Fliert en het 
aan- en afrijden van autotransportauto's gaat regelen. Nu wordt het parkeerterrein van de ponyclub 
steeds vol gezet met auto's van het automobielbedrijf dat tegenover de ponyclub is gehuisvest. Waar 
moet het heen als daar ook nog 11 woningen en een bedrijfsverzamelgebouw bij komen ? Dat 
wordt een nog grotere herrie en overlast dan nu al het geval is. 

Woningbouw hoort gewoonweg niet op een bedrijventerrein thuis en in Achterveld zijn bovendien 
meer dan genoeg mogelijkheden om woningen te bouwen. Sterker nog, het is al moeilijk genoeg om 
de huizen achter de oude coöperatie kwijt te raken. Het bedrijventerrein is juist aangelegd om 
overlast gevende bedrijven vanuit het dorp te verplaatsen naar De Fliert. Dan ga je daar toch geen 
woonwijkje met 11 woningen bouwen. 

Wat wij ook niet kunnen begrijpen is dat Dijkhof destijds 50 meter weg moest blijven met zijn 
luchtafvoer van zijn spuitcabine e.d. en er nu plotseling op 30 meter afstand woningen mogen 
worden gebouwd. 

Wij kunnen, bij verkeerde wind, wel eens wat ruiken of horen, maar woningen zo dicht bij bouwen 
vraagt om problemen. 

Wij willen u dan ook met klem vragen af te zien van de plannen en er voor te zorgen dat er een 
keurig, zo min mogelijk overlast gevend, bedrijf komt te zitten. 

Hoogachtend, 

De heer Kerkdijk lS 
Deheer.. Hessenweg etc etc 
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Gemeenteraad van Leusden via @ : griffie(a)leusden.nl 
Fokkerstraat 16 
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Achterveld, ... augustus 2017 

Onderwerp: Bezwaar tegen woningbouw op bedrijventerrein De Fliert. 

Geachte leden van de Gemeenteraad, 

Wij richten ons tot u met het volgende. 

Wij hebben in het dorp gehoord dat er plannen worden ontwikkeld om op de plek van de ponyclub 
De Singels aan de Fliert woningen en een bedrijfsverzamelgebouw te realiseren. 

Wij maken daar ernstig bezwaar tegen en willen geen woningbouw in onze achtertuinen. 
We wonen nu vrij en willen dat zo houden. 

Het is al erg genoeg dat de ponyclub moet wijken om het bedrijfsterrein uit te breiden, terwijl het op 
dit moment nog niet eens vol is. Ook vragen wij ons af hoe u de parkeeroverlast op De Fliert en het 
aan- en afrijden van autotransportauto's gaat regelen. Nu wordt het parkeerterrein van de ponyclub 
steeds vol gezet met auto's van het automobielbedrijf dat tegenover de ponyclub is gehuisvest. Waar 
moet het heen als daar ook nog 11 woningen en een bedrijfsverzamelgebouw bij komen ? Dat 
wordt een nog grotere herrie en overlast dan nu al het geval is. 

Woningbouw hoort gewoonweg niet op een bedrijventerrein thuis en in Achterveld zijn bovendien 
meer dan genoeg mogelijkheden om woningen te bouwen. Sterker nog, het is al moeilijk genoeg om 
de huizen achter de oude coöperatie kwijt te raken. Het bedrijventerrein is juist aangelegd om 
overlast gevende bedrijven vanuit het dorp te verplaatsen naar De Fliert. Dan ga je daar toch geen 
woonwijkje met 11 woningen bouwen. 

Wat wij ook niet kunnen begrijpen is dat Dijkhof destijds 50 meter weg moest blijven met zijn 
luchtafvoer van zijn spuitcabine e.d. en er nu plotseling op 30 meter afstand woningen mogen 
worden gebouwd. 
Wij kunnen, bij verkeerde wind, wel eens wat ruiken of horen, maar woningen zo dicht bij bouwen 
vraagt om problemen. 

Wij willen u dan ook met klem vragen af te zien van de plannen en er voor te zorgen dat er een 
keurig, zo min mogelijk overlast gevend, bedrijf komt te zitten. 

Hoogachtend, i 

De heer Kerkdijk .. * 'L 
Deheer.. Hessenweg etc etc 
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Onderwerp: Bezwaar tegen woningbouw op bedrijventerrein De Fli 
j 

Geachte leden van de Gemeenteraad, j 

Wij richten ons tot u met het volgende. 

Wij hebben in het dorp gehoord dat er plannen worden ontwikkeld om op de plek van de ponyclub 
De Singels aan de Fliert woningen en een bedrijfsverzamelgebouw te realiseren. 

Wij maken daar ernstig bezwaar tegen en willen geen woningbouw in onze achtertuinen. 
We wonen nu vrij en willen dat zo houden. 

Het is al erg genoeg dat de ponyclub moet wijken om het bedrijfsterrein uit te breiden, terwijl het op 
dit moment nog niet eens vol is. Ook vragen wij ons af hoe u de parkeeroverlast op De Fliert en het 
aan- en afrijden van autotransportauto's gaat regelen. Nu wordt het parkeerterrein van de ponyclub 
steeds vol gezet met auto's van het automobielbedrijf dat tegenover de ponyclub is gehuisvest. Waar 
moet het heen als daar ook nog 11 woningen en een bedrijfsverzamelgebouw bij komen ? Dat 
wordt een nog grotere herrie en overlast dan nu al het geval is. 

Woningbouw hoort gewoonweg niet op een bedrijventerrein thuis en in Achterveld zijn bovendien 
meer dan genoeg mogelijkheden om woningen te bouwen. Sterker nog, het is al moeilijk genoeg om 
de huizen achter de oude coöperatie kwijt te raken. Het bedrijventerrein is juist aangelegd om 
overlast gevende bedrijven vanuit het dorp te verplaatsen naar De Fliert. Dan ga je daar toch geen 
woonwijkje met 11 woningen bouwen. 

Wat wij ook niet kunnen begrijpen is dat Dijkhof destijds 50 meter weg moest blijven met zijn 
luchtafvoer van zijn spuitcabine e.d. en er nu plotseling op 30 meter afstand woningen mogen 
worden gebouwd. 
Wij kunnen, bij verkeerde wind, wel eens wat ruiken of horen, maar woningen zo dicht bij bouwen 
vraagt om problemen. 

Wij willen u dan ook met klem vragen af te zien van de plannen en er voor te zorgen dat er een 
keurig, zo min mogelijk overlast gevend, bedrijf komt te zitten. 

Hoogachtend, /' ƒ 

De heer Kerkdijk .. \ IL. 
Deheer.. Hessenweg etc etc 


