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Asperen, 12 februarí 2023

Onderwerp: zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan

met kenmerk NL.IMRO. 1960.AspRaadhuispl13-ON01

Ons kenmerk: NS-VE-001

Geachte dames en heren,

Hierbij maak ik een zienswijze kenbaar met betrekking tot hierboven genoemde ontwerpbesluit dat

ook bekend staat als 'Ontwerpbestemmingsplan Raadhuisplein 1-3, Asperen' gemeente West

Betuwe. Dít plan is aangekondigd in het Gemeenteblad nummer 516 van 3 januari 2023 en lígt ter

inzage vanaf 4 janu ari 202f .

Omwonenden

nebben zich in hun zienswijze verenigd. Deze zienswijze wordt mede

namens hen ingediend. lndien een formele machtiging hiervoor vereist is dan zal dit worden

geregeld.

Met het veranderen van de bestemming van het voormalige gemeentehuis en de villa op

Raadhuísplein 1-3 naar een bestemming van wonen en de bouw van 28 appartementen zullen

1, Verkeersstromen ontstaan die de capaciteit van de Vrouwe Elbúrgstraat te boven gaan

2. Parkeerbehoeften ontstaan die de capaciteit van het terrein van het voormalige

gemeentehuis en de villa te boven gaan

De gevolgen hiervan zullen zijn

1. Een onveilige verkeerssituatie in de Vrouwe Elburgstraa! een straat die nu al ongeschíkt ís

voor autoverkeer in twee richtingen

2. Parkeeroverlast in de dírecte omgeving veroorzaakt door toekomstige bewoners van de

appartementen, veroorzaakt door hun bezoekers en veroorzaakt door bezorgdiensten en

andere dienstverleners.

De omwonenden eísen dat de behoefte aan parkeerplaatsen gerelateerd aan bovengenoemd project

op eisen terreín zal worden afgewikkeld. De wijk heeft geen capacíteit om overloop op te vangen' Wij



verwachten van u een aanpassing van de plannen zodat de parkeerbehoefte zal vermínderen, onder

andere te bereíken door het aantal geplande appartementen te verminderen of het gebouw een

geheel andere bestemming, zoals ¿olg, te geven. Verder verwachten wij van u serieuze snelheid

beperkende maatregelen in de Vrouwe Elburgstraat, maatregelen die het onmogelíjk maken om

sneller dan 20 kilometer per uur te rijden. Daarnaast verwachten wij een afwegíng over het instellen

van éénrichting verkeer.

De leefbaarheid ín onze wíjk staat met de nieuwe plannen op het spel. Wíj verwachten dat de
gemeente West Betuwe hierin haar verantwoordelijkheid neemt.

Behalve bovengenoemde bezwaren díe betrekking hebben op het ontwerp bestemmingsplan,

hebben wij een aantal bezwaren die meer betrekking hebben op een omgevingsvergunning en op de
plannen voor een eventueel uit te voeren realisatiefase. Deze bezwaren zullen wij op korte termijn in
een vervolg op deze zienswijze aan u toe sturen.

Wij gaan er van uit dat u ons van het verdere verloop van de procedure schriftelijk op de hoogte

houdt.

namens bovengenoemde bewoners,


