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Hallo,

 

Zou onderstaande mail ingeboekt kunnen worden?

 

Alvast bedankt.

 

    

 Met vriendelijke groet, 

 

 Peter de Jager

 +31 (0)527 63 34 90

 

 

Van: Blankestijn, Heidi Namens Woonloket gemeente Noordoostpolder
Verzonden: donderdag 4 april 2013 9:05
Aan: Jager, Peter de
Onderwerp: FW: ontwerp bestemmingsplan Emmeloord- Europalaan 31-33.

 

Hallo Peter

 

Deze meneer heeft een bezwaarschrift aan ons gestuurd op 3 april, maar is voor 
jou bestemd.

 

 

 

cid:image002.png@01CE1F61.741AB840

Met vriendelijke groet, 

H. Blankestijn-Henken 

Medewerker Publiekscentrum

Gemeente Noordoostpolder

Postbus 155, 8300 AD Emmeloord 

t: +31 (0)527 63 39 11

f: +31 (0)527 61 70 20 

e: HYPERLINK 
"mailto:h.blankestijn@noordoostpolder.nl"h.blankestijn@noordoostpolder.nl

 

 

Van: Lenhart Otten [mailto:lenhartotten@gmail.com] 
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Verzonden: woensdag 3 april 2013 22:24
Aan: Woonloket gemeente Noordoostpolder
Onderwerp: ontwerp bestemmingsplan Emmeloord- Europalaan 31-33.

 

Gemeente  Noordoostpolder

Wonen en ruimtelijke ordening

Harmen vissersplein 1

8302 BW Emmeloord

 

Emmeloord, 2 april 2013

 

Betreft: vragen en bezwaarschrift ontwerp bestemmingsplan Emmeloord- Europalaan 
31-33.

 

Geachte Heer/mevrouw

 

Ik, Lenhart Arjen Otten, geboren op 4 maart 1983, wonende Scandinaviëlaan 44 
8303 GR Emmeloord, maakt hierbij bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan 
Emmeloord - Europalaan 31-33 .

 

Ik kan mij niet vinden met dit ontwerp, doordat de ingang van de supermarkt 
wordt verplaats gaan de automobilisten nu als eerste de Scandinaviëlaan in 
rijden. Waardoor er als de eerste parkeerplekken bezet zijn  snel wordt 
geparkeerd in de Scandinaviëlaan (waar er nu al regelmatig te weinig ruimte is) 
en er wordt niet doorgereden naar de parkeerplekken aan de kant van de 
Deltastraat. Ook nemen de automobilisten dan met weggaan de route Rijnstraat - 
Rivièralaan terwijl halverwege de Scandinaviëlaan een speeltuin zit die al niet 
heel overzichtelijk is. Als de automobilisten de route nemen zoals ik aangaf 
wordt dat gevaarlijk met alle kinderen die in deze straat wonen.

Het kuispunt Scandinaviëlaan - Europalaan wordt ook drukker ik ben bang dat deze
gevaarlijk gaat worden, want er is niet goed zicht op het verkeer wat van links 
komt door de flauwe bocht en de geparkeerde auto’s.

 

Graag verneem ik een reactie,

 

Hoogachtend,

Lenhart Otten 

Scandinaviëlaan 44

8303 GR Emmeloord.
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