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Betr.: Oplossingsgerichte Zienswijze op Voorontwerp Bestemmingsplan Neck-Zuid 

Afzender: Bewonerscomité Neck-Zuid 

                   p/a Wildschutweg 17, 1456 AD Wijdewormer 

      

                                                                                                      Wijdewormer, 17 december 2013 

 

Geacht College, 

 

Met deze tweede zienswijze op het Voorontwerp Bestemmingsplan Neck-Zuid, welke als 

oplossingsgericht plan moet worden gezien, wil het Bewonerscomité Neck-Zuid een bijdrage 

leveren aan de mogelijkheid om tot een breed gedragen Bestemmingsplan Neck-Zuid te 

komen. 

 

Vooraf: 

Vanwege onze contacten met de Provincie weten we, dat  de Provinciale commissie 

ruimtelijke ordening op 12 september 2013 heeft besloten, dat er binnenkort een externe 

evaluatie zal plaats vinden van de Provinciaal Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (RVPS).  

Een herijking van dit plan zal plaats vinden. Dé kans om met elkaar de al dan niet (volgens 

inspraakprocedures) correct getrokken grenzen van het Binnen Bebouwd Gebied (BBG) 

ondubbelzinnig en voorgoed vast te stellen. 

De oplossingsgerichte zienswijze biedt de mogelijkheid om een groot draagvlak onder de 

bewoners te krijgen voor het nieuwe Bestemmingsplan Neck-Zuid. 

 

Vele wensen, die in het oplossingsgerichte plan zijn verwerkt, zijn: 

• de huidige bewoners krijgen meer groene ruimte naar de mogelijke nieuwbouw toe; 

• een gewenste speelruimte voor kinderen en honden uitlaatplaats is ingetekend; 

• voetbalvereniging DZS krijgt niet alleen een gewenst groter speelveld (als voorheen), 

maar ook de tribune blijft behouden; 

• de wens van korfbalvereniging WWSV om meer ruimte voor het inloopveld te krijgen 

wordt verhoord; 

• uitbreidingsmogelijkheden voor de jeu de boules club Butje 13 is gerealiseerd; 

• in meer parkeergelegenheid bij de sportvelden ter ontlasting van de toekomstige 

bewoners is voorzien;  

 

(Nog) geen oplossing: 

hiermee is natuurlijk nog geen oplossing gevonden voor de bezwaren, verwoord in de eerste 

zienswijze. De allergrootste problemen m.b.t. geluidoverlast en fijnstof uitstoot zullen naar 

onze mening i.o.m. Provincie en Rijkswaterstaat moeten worden gezocht in het langs de 

snelweg opwerpen van een aarden, groenwal met beplanting aan de dorpskant. Daarmee 

haalt u in feite de angel uit het bewonersprotest. 

 

Andere denkwijze: 

U voelt zich voor het ontwikkelen en realiseren van een beter alternatiefplan (misschien wel 

onterecht) gebonden aan de door de Provincie getrokken lijn van het BBG. U heeft, 

bovenstaande, gelezen hebbend, nu de kans om EERST een breed gedragen goed plan te 
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maken en DAARNA bij de bovengenoemde externe evaluatie de Provincie 

grenswijzigingsvoorstellen te doen over het BBG.  

 

Tot slot: 

Als volksvertegenwoordigers, ook van de bewoners van Neck-Zuid, kunt u,  zoals Koning 

Willem Alexander in de Caribean vorige maand op werkbezoek zei, “zij aan zij, schouder aan 

schouder problemen tot een oplossing brengen”.  De bewoners zijn gaarne bereid naast u te 

komen staan. 

 

 

Namens het bewonerscomité Neck-Zuid en met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leo van Berkel,                                   Hans Hellingman                                Edwin Noordeloos 

 

 

 

 

Bijlage: 1 tekening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In c.c. aan: 

 

alle politieke partijen van Wormerland,  

de besturen van de sportverenigingen DZS en WWSV 

de contactcommissie Wijdewormer,  

de regionale pers 

 


