Carrousel: 04-04-201
Ik ben Karin, woon in Santpoort en ik heb met mijn familie een moes/siertuin op het
tuinencomplex de Hofgeest gelegen aan het Spekkenwegje nr.2. Het complex begint aan het
Spekkenwegje en eindigt bij het voormalige terrein van Groenrijk.
Ik wil graag reageren op punt 9 op de zienswijze van de bewonersvereniging Serviceflat de
Luchte en het commentaar hierop!
Sinds maart 2012 vinden er op het terrein van Groenrijk, die inmiddels verhuisd is naar de
Rijksweg, bepaalde activiteiten/werkzaamheden plaats!
De werkzaamheden: af en aanrijden van vrachtwagen, het storten van stenen, veroorzaken
veel geluidsoverlast! Geluidsoverlast van maart tot en met de zomer. En na de
bouwvakvakantie is de geluidsoverlast weer verder gegaan!
De periode waarin veel tuinliefhebbers lekker ontspannen, gezellig bezig zijn of genieten van
de rust en hun mooie siertuin.
Deze enorme geluidsoverlast is door vele tuinders gemeld bij het bestuur van de Hofgeest!
Het bestuur heeft zowel telefonisch als schriftelijke contact gehad met de gemeente en met de
eigenaar van Groenrijk. De heer van Duin van Groenrijk heeft tegen het bestuur van de
Hofgeest gezegd, dat het bedrijf, een wegenbouwbedrijf, die zijn werkzaamheden uitvoert op
het terrein van Groenrijk tot en met februari 2013 een contract heeft!
Deze informatie heeft het bestuur gemeld aan de tuinders via het clubblad.
Dus, zou de gemeente wel op de hoogte moeten zijn dat er geluidsoverlast is,
in de Biezen,op het terrein van Groenrijk!
Ik begrijp niet waarom het tuincomplex de Hofgeest niet vermeld staat in de
mondeling/schriftelijke zienswijze.
Ik begrijp niet, waarom bij de mondelinge zienswijze van de bewonersvereniging van de
Luchte aangegeven wordt, dat het onduidelijk is waar het geluidsoverlast vandaan komt.
Als een bedrijf, een groot wegenbouw bedrijf zich tijdelijk vestigt, kan dit zomaar? Moet er
dan een vergunning aangevraagd worden? Of niet? Zou daardoor de Gemeente toch op de
hoogte kunnen zijn van werkzaamheden op het terrein van Groenrijk en het enorme
geluidsoverlast in de Biezen!
Ik weet het niet!
Het nieuwe tuinseizoen is ook weer begonnen, en tot mijn verbazing, het is inmiddels april zie
ik nog steeds vrachtwagens rijden en horen wij veel geluid van het terrein van Groenrijk
komen!
Ik hoop, dat we een rustige en een mooie tuinseizoen tegemoet kunnen gaan!
En dat er duidelijkheid komt!
Karin Hoogzaad

