
Email dd. 15 december 2021 van bewoners Alberik appartementen complex Biezenkamp

>
> Geachte burgemeester Bouwmeester en college van Leusden,
>
> Graag willen wij als Alberik appartementen complex op de Biezenkamp nog een paar puntjes aan 
stippen voor de vergadering van 16 december.

> Vanaf dat [ ambtenaar ] het plan heeft ingeleverd, lijkt het dat de Biezenkamp door de boa’s al 
weer vergeten is. We hebben echt al die tijd geen boa gezien! En dus gaat alles weer zijn oude 
gangetje en wordt er weer aan alle kanten geparkeerd door auto’s en vrachtwagens.

> En een heleboel van de plannen heeft toch echt ook handhaving nodig, anders is het gewoon zonde 
van het uit te geven geld.

> Ook zouden wij en de andere complexen graag inspraak hebben over de vergunningen die worden 
uitgegeven voor het rijden over de Biezenkamp of het begin van het voetgangersgebied bij de 
Hamersveldseweg. Dat niet en DHL en nettrans en post.nl en alle andere busjes maar zo een 
vergunning krijgen om over het plein te blijven scheuren.
> Ook wat betreft de leveranciers, die gewoon weer onder onze balkons laden en lossen. Of midden 
op het plein. En dat liefst met draaiende motor. En gelukkig weer een lantaarnpaal omvergereden 
door een leverancier! Dit jaar al nr 3 of 4? Wij hopen dat er zeer nauwkeurig naar die vergunningen 
wordt gekeken.

> Daarbij rijden vrachtwagens gewoon weer de parkeerplaats op, ook al staat er een verbodsbord. 
Wordt toch niet gecontroleerd! Wordt ook letterlijk gezegd.

> Het afsluiten van de markt met hekken, zodat er geen fietsers meer door kunnen, is helaas ook nog 
niet gebeurd.  Hoe moeilijk is dit? Dus blijft jong en oud gewoon doorfietsen tussen de marktkramen. 
Ook daar geen boa te zien!

> We hopen echt dat het niet alleen blijft bij de camera’s maar er ook echt ingegrepen gaat worden 
en het plan op meerdere punten wordt uitgevoerd.

> Ook zijn wij benieuwd naar de planning wanneer de situatie met de aansluiting op de Beaufortweg 
wordt uitgevoerd, omdat dan pas de parkeerplaats wordt aangepakt.
> En wat gebeurt er met de bouwplannen van van der Belt, wordt pas daarna alles op het stuk 
voetgangers gebied aan de Hamersveldseweg aangepakt?
>
> Verder zijn wij bezorgd dat wij straks geen aanspreekpunt meer hebben als [ ambtenaar verkeer ] 
er mee stopt.
> Wij zijn heel blij met het plan , maar zeer bezorgd over de uitvoering helaas.

> Hoogachtend
> Commissie Alberik


