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Betreft: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Oosterdalfsen

Dalfsen, 16 januari 2015

Geacht college,

Via deze brief maak ik gebruik van de gelegenheid tot het indienen van een zienswijze op het
ontwerpbestemmingsplan Oosterdalfsen, dat van 19 december 2014 tot en met 29 januari 2015 ter

visie ligt.

Met het wijzigen van het bestemmingsplan Oosterdalfsen kan ik als bewoner-eigenaar van

Slingerlaantje 2A niet akkoord gaan.

Het ontwerpbestemmingsplan Oosterdalfsen benadeelt mij: zowel aan de oostzijde als aan de
zuidzijde van mijn woning zijn in dit plan huizen geprojecteerd. Zoals ik al in mijn brieven van 10

november 2011 (mijn reactie op de uitgangspuntennotitie Oosterdalfsen) en van 28 mei 2014 (mijn

zienswijze op het voorontwerpbestemmingsplan) heb aangegeven waren de rustige ligging van mijn

woning met de vrije uitzichten de redenen om deze woning destijds te kopen.

Uit uw Nota van Inspraak en Overleg blijkt dat mijn zienswijze op het voorontwerpbestemmingsplan
- weergegeven in mijn brief van 28 mei 2014 - geen aanleiding heeft gegeven tot aanpassing.

Door de uitvoering van het ontwerpbestemmingsplan worden mijn huis en tuin ingebouwd. Dat

betekent dat ik geen vrij uitzicht meer zal houden. Ook zullen geluids- en lichtoverlast aanzienlijk

toenemen. Om deze redenen maak ik bezwaar tegen het ontwerpbestemmingsplan Oosterdalfsen.

Hoogachtend,

N. van Zanden-Telgenhof
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