
Via deze weg wil ik u laten weten dat ik graag gebruik zou willen maken van mijn spreekrecht a.s. 9 

februari. 

Mijn tekst weet ik nog niet, deze zal ik op het moment zelf ten gehore brengen. 

 

De strekking zal vooral gericht zijn op het huidige grondwaterpeil, de bevindingen van de afgelopen 

weken/maanden en de kaart die door het Waterschap aan de omwonenden is verstrekt, tijdens de 

“veld wandeling”, waarop duidelijk te zien is dat mijn kavels zich binnen een soort van trechter 

bevinden. 

Deze gegevens zijn terug te vinden op de AHN website (https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/), 

maar een kopie vindt u bijgesloten, mocht u deze willen uitdelen.  

Helemaal gelet op de huidige situatie, waarbij er een gat gegraven wordt van net 30cm, en er dan al 

direct grondwater naar boven sijpelt, zonder dat deze zich nu op de uiteindelijke hoogte bevindt, 

vind ik erg verontrustend en wil ik graag aankaarten. 

 

Zoals in mijn zienswijze aangegeven zou ik graag een 0-meting willen hebben, dan wel niet een 

oplossing voor de toekomst, gelet op alle klimaat dossiers en de verwachtte hoeveelheden neerslag 

die steeds extremer zullen worden, maar ook dat bepaalde percelen elders wel al worden 

opgehoogd en dat bij ons nog nooit ter sprake is gebracht. 

Als laatste zou ik graag aan willen kaarten dat sommige van de verstrekte kaartbestanden, van het 

projectplan niet kloppen en vaak, zoals uw projectleider zegt, bij benadering zijn. Hoe kunnen wij er 

dan van uitgaan dat de data, behorende bij het pijlbesluit, niet bij benadering zijn? Ook is 

aangegeven dat er met iedereen persoonlijk contact is opgenomen. Ik heb, tot nu toe, altijd via mijn 

buren moeten horen wanneer er een bijeenkomst was. Voor de rest heb ik, naast het indienden van 

de zienswijze of een ander bezwaar, nooit direct contact gehad met wie dan ook. Hoe graag ik dat 

ook zou hebben willen gehad. Dat had namelijk een boel vragen al uit kunnen sluiten en waren ik en 

mijn buurtgenoten nu niet zo vel van leer getrokken.  

Corona of niet, iedereen kan een brief of e-mail sturen in deze tijd. Zelfs een simpel gesprek op 

Zoom, Teams of een ander platform. Dat wordt nu al dagelijks gebruikt door velen en mag geen 

excuus meer zijn om niet te gebruiken bij dit soort belangrijke thema’s. 

 

 

https://protect-de.mimecast.com/s/U6RdCmq18mu8DpOTGzszL/

