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Opnieuw worden we via de media op de hoogte gesteld dat er weer bouwplannen zijn bij
Rotra en Ubbink. Ook dat er een bedrijfsverzamelgebouw wordt ingericht is geheel nieuw
voor ons.
Ik verwacht opnieuw te maken te krijgen met uitbreiding van de reeds aanwezige
horizonvervuiling. Vanuit onze woonkamer kijken we nu al uit op het gebouwencomplex en
dat is totaal anders dan toen wij aan de Burg. Nahuyssingel kwamen wonen. Toen waren er
weilanden. Ik maak dan ook bezwaar tegen het verhogen van de bestaande bebouwing ivm
verdergaande horizonvervuiling. Tevens verwacht ik nog meer geluidsoverlast doordat het
geluid van het wegverkeer tegen de bebouwing aan ketst in via het gat in de geluidswal nog
meer naar onze woning toegaat. Het is dan ook gewenst dat dit gat gedicht gaat worden.
Het is een illusie dat het wegverkeer bij ons achter op de provinciale weg zal afnemen door
een grotere haven. Vandaar uit moeten de containers toch vervoerd worden, zowel heen als
terug? (Over de lange afstand op de Nederlandse wegen is het wel een voordeel.) Bij de
totstandkoming van een bedrijvenverzamelgebouw hoort ook de nodige transportbewegingen,
waarmee ik verwacht dat dat ook meer geluidshinder zal opleveren. Het reguliere verkeer
over de provinciale weg is in de afgelopen jaren enorm toegenomen.
Een bestemmingsplan heeft rechtsgeldigheid en wordt maar niet zomaar vastgesteld. Het
bevreemd dan ook dat er tijdens het spel iedere keer de regels worden gewijzigd ten bate van
de aanwezige industrie en ten koste van de buren. Mijn verzoek is om geen
bestemmingsplanwijziging toe te staan. Mocht dat echter wel doorgaan, dan de hoogte
minimaliseren. Ter compensatie van de overlast van zowel geluidshinder als
horizonvervuiling dient het gat in de geluidswal langs de provinciale weg gedicht te worden.
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