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Betreft: Zienswijze inzake het ontwerp bestemmingsplan Tuin de Lage Oorsprong 2016

Ondergetekenden willen bij deze graag gebruik maken van de mogelijkheid hun zienswijze te geven 
met betrekking tot het ter visie liggende ontwerp bestemmingsplan Tuin De Lage Oorsprong 2016.

Wij zijn als buurtbewoners niet uit op tegenwerking van de ontwikkelingen in Tuin de Lage 
Oorsprong, die zich presenteert als een oase van rust, schoonheid en inspiratie. We blijven met een 
kritisch oog kijken naar de activiteiten en ontwikkelingen in de Tuin, die van een knusse kleinschalige 
tuin wil groeien naar een tuin met grote culturele activiteiten met de daarbij behorende parkeer/- 
verkeersproblemen en geluidsoverlast. Deze ontwikkelingen geven ons reden tot grote ongerustheid. 
De uitbreiding van de activiteiten en de daarmee gepaard gaande verkeersontwikkelingen moeten op 
een juiste wijze vastgelegd worden. De meesten van ons wonen hier al meer dan 25 jaar in een 
rustige veilige straat en willen dat graag zo houden. Wij zullen ons verzetten tegen een Tuin waar het 
grootste gedeelte van het jaar activiteiten mogen plaatsvinden. Dit is niet wat er in het verleden is 
afgesproken.

Daarnaast maken wij ons ongerust over het handhaven van de afspraken in het nieuwe 
bestemmingsplan. Dit is een punt waar de Gemeente met goede toezeggingen moet komen, omdat 
blijkt dat er in de afgelopen twee seizoenen weinig tot geen toezicht geweest is op de 
verkeersbewegingen en activiteiten. Reden waarom er door een van onze bewoners contact gezocht 
is met de Wijkagente Minke de Koning. De Wijkagente heeft moeten vaststellen dat er zich 
gevaarlijke situaties voordoen tijdens activiteiten in de Tuin.
Ook diverse buurtbewoners hebben door de parkeeroverlast al gevaarlijke situaties ondervonden.

De Gemeente, afd. verkeer werd hierover benaderd, maar helaas, ook na een vervolgmail, kwam 
hier geen reactie op. Wij denken dat de Gemeente ons niet serieus neemt. Wij hebben in het 
verleden reeds meerdere malen gewezen op de onveilige situatie tijdens activiteiten bij de Tuin, 
maar hier is tot op heden nooit door de Gemeente met ons over gecommuniceerd of enige actie op 
geweest. Wij stellen als buurtbewoners de Gemeente en/of exploitant aansprakelijk mocht deze 
onveilige situatie leiden tot persoonlijke ongelukken.
En dat er een voorbeeldsituatie wordt geschetst dat er tijdens de afsluiting van de Utrechtseweg ook 
druk verkeer over de Van Borsselenweg ging, vinden wij hier niet op zijn plaats. Dat was een hele 
andere situatie die door de gebruikers ook anders werd ingeschat.

Tenslotte willen wij niet meer dat er zaken gedoogd worden, maar dat na acht jaar alles op een juiste 
manier gelegaliseerd wordt. Alleen dat schept naar alle partijen duidelijkheid.



Onze zienswijze betreft de volgende punten:

1. Uitbreiding activiteiten (volgens het nieuwe ontwerp 

bestemmingsplan Tuin de Lage Oorsprong 2016

In de Voortoets Verkeer lezen wij het volgende:

De tuin is feitelijk in de afgelopen jaren, in de maanden dat de tuin geopend is, maximaal 27 keer per 
jaar geopend voor een (culturele) activiteit. De meeste activiteiten trekken circa 20 tot 80 bezoekers 
met een enkele uitzondering (zoals filmavond en zigeunerorkest) die soms iets meer dan 100 
bezoekers trekt. In het voorliggende onderzoek is uitgegaan van maximaal 52 (culturele) activiteiten, 
zoals maximaal toegestaan in het bestemmingsplan, namelijk in een jaar maximaal 1 keer per week 
een culturele activiteit. Hoofdzakelijk vinden deze plaats op zondagen. Dit is een worstcase 
benadering. Het is namelijk niet aannemelijk dat (ieder jaar) het toegestane maximum van 52 dagen 
gebruikt zal worden. Hierbij is tevens uitgegaan dat deze activiteiten per keer 100 bezoekers trekken 
(dat is een worstcase benadering en dus meer dan het gemiddeld aantal bezoekers zal zijn per 
activiteit). Gezien het voorgaande is voor de berekening van het bestemmingsverkeer aangehouden 
dat, uitgaande van de 52 toegestane (culturele) activiteiten, elke activiteit 100 bezoekers trekt 
(behoorlijk naar boven afgerond) en er de overige dagen (zonder activiteit) maximaal 30 bezoekers 
per dag zijn op zaterdag en maximaal 5 op woensdag. In het totaal is de Tuin gedurende het 
openingsseizoen maximaal 52 (mid)dagen geopend zonder een culturele activiteit (26 weken met 2 
openingsdagen per week; de zondag niet meegerekend want op die dagen vindt een culturele 
activiteit plaats). Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de Tuin iedere woensdag en iedere zaterdag 
geopend is voor niet culturele activiteiten. Dit houdt in dat de Tuin 26 woensdagen en 26 zaterdagen 
geopend is. Dit is een worstcase benadering ten opzichte van de feitelijke situatie. Echter voor de 
worstcase berekening wordt hier wel vanuit gegaan. Daarnaast wordt nog uitgegaan dat de Tuin na 
realisatie van de oranjerie en kas nog enkele (mid)dagen extra (circa 15) open is per jaar voor circa 30 
bezoekers.

Het aantal bezoekers per jaar tijdens activiteiten bedraagt op basis van voorgaande uitgangspunten 
maximaal 5.200 (52 x 100). Het aantal bezoekers per jaar tijdens de overige dagen bedraagt hoog 
geschat 1.360 (26 x 5 + 26x 30 +15 x 30). Daarnaast kan (op basis van het bestemmingsplan) en 
worden er feitelijk enkele keren per jaar (circa 5 per jaar) huwelijksvoltrekking gehouden in de tuin. 
Uitgaande van 10 keer per jaar een huwelijksvoltrekking met gemiddeld 40 bezoekers leidt dit tot 400 
15104273 REN.GEM.NBWl Pagina 6 van 26 bezoekers (10 x 40). In totaal komen er dan per jaar 
maximaal 6.960 (5.200 +1.360 + 400) bezoekers per jaar naar de tuin, bij een behoorlijke afronding 
naar boven.

Bij hoofdstuk 1, Inleidende regels, punt 1.46:

1.46 huwelijksvoltrekking: de plechtigheid tot het voltrekken van de huwelijksverbintenis, alsmede de 
mogelijkheid voor gasten tot het aanbieden van gelukswensen aan het echtpaar, het uitbrengen van



een toost en het in gezamenlijkheid genieten van een maaltijd. Het huwelijksfeest behoort niet tot de 
huwelijksvoltrekking. Slechts licht versterkte muziek is hierbij toegestaan.

5.4 Wijze van bestemmen
Voorliggend bestemmingsplan bevat de volgende bestemmingen: 'Cultuur en ontspanning - 

Nutstuin', waarin de functie van de cultuurhistorische landgoedtuin wordt neergelegd. Er is veel 
aandacht uitgegaan naar het geven van de juiste gebruiksmogelijkheden aan deze tuin. Het 
belangrijkste is dat de tuin passend in de omgeving wordt gebruikt. Het gaat om een sfeer die beoogd 
is. Een sfeer van rustiek samenzijn in een bijzondere setting waar rust en stijl leidend zijn. De 
bestemmingsomschrijving genoemd in artikel 3 van de regels vormt hiervan het verslag. In paragraaf 
5.1 van dit bestemmingsplan Is al aangegeven dat de toelichting van belang Is voor een goede 
interpretatie van de gebruiksregels. Daarom zijn er in deze toelichting (bij hoofdstuk 2.1 en 2.2) ook 
nadrukkelijk sfeerbeelden opgenomen om de juiste sfeer te duiden. Het zou misschien mogelijk zijn 
om passend in de strikte interpretatie van de bestemmingsomschrijving bepaalde activiteiten uit te 
oefenen. Maar als die activiteit gepaard gaat met (te veel) rumoer is dat strijdig gebruik. De wijze 
waarop mensen zich gedragen is een uiting van het gebruik van gronden. Ongepast menselijk gedrag 
kan derhalve strijdig zijn met de bestemming. Dat geldt in zijn algemeenheid maar wordt hier 
expliciet gemeld omdat de nuances hier zo belangrijk zijn. De tuin is bedoeld voor o.a. het gebruik als 
tuin voor het telen van groenten, bloemen, fruit, kruiden en andere voedselgewassen en als kilk- en 
educatietuin met mogelijkheden voor rondleidingen, tentoonstellingen, (tuingerelateerde) 
bijeenkomsten, tuincursussen, lezingen, huwelijksvoltrekkingen (niet zijnde huwelijksfeesten}. 
Daarnaast is de tuin bedoeld voor enkele culturele activiteiten. Het verschil tussen een passende wijze 
van samenzijn van een groep mensen en een niet passende wijze is in dit bestemmingsplan tot 
uitdrukking gebracht via het begrip 'culturele activiteit'. Wat toegestaan is en beoogd wordt in de 
tuin zijn enkele keren per iaor (veelol kleinschalig) culturele progromma's /octiviteiten, zoals dans, 
theater, concerten / optredens (wel folklore en niet zijnde een popconcert), waarbij bij deze 
activiteiten zang en/of (licht versterkte) muziek toegestaan is (een dj met house-muziek is dus niet 
toegestaan) en filmavonden en dergelijke. Dans, theater en concerten / optredens zijn dus wel 
toegestaan. Het gaat hier, bij de hiervoor genoemde activiteiten, om kleinschalige activiteiten en niet 
daadurend. Hetzelfde geldt voor (tuingerelateerde) bijeenkomsten en filmavonden. Feesten, zoals 
huwelijksfeesten, verjaardagsfeesten en afscheidsfeesten zijn niet toegestaan, evenals braderiën, 
fairs en (week)markten. 'Verkeer', waarin de twaalf geplande parkeerplaatsen langs de Van 
Borsselenweg is opgenomen. In deze bestemming is opgenomen dat hier minimaal twaalf onverharde 
/halfverharde parkeerplaatsen zijn toegestaan met groen en bos. 'Leiding - Gas'
(dubbelbestemming), waarin de ligging van de gasleiding wordt beschermd; 'Waarde - Archeologie 
hoge verwachting' (dubbelbestemming), waarin het archeologisch bodemarchief wordt beschermd; 
'Waarde - Archeologie middelhoge verwachting' (dubbelbestemming), waarin het archeologisch 
bodemarchief wordt beschermd; 'Waarde - Beschermingszone niet-waterdoorlatende lagen en 
grondwaterstromen' (dubbelbestemming), waarin de geohydrologische situatie in de bodem wordt 
beschermd. Dit plan kent geen noemenswaardige bijzonderheden. Met dit hoofdstuk is voldaan aan 
artikel 3.1.6 van het Bro.



Onze reactie Ad 1
Hier worden allerlei getallen genoemd. Maar kijken we naar de praktijk dan kunnen we 
aannemen dat de activiteiten alleen maar verder uitgebreid zullen worden, omdat de Tuin 
straks beschikt over een verwarmde Oranjerie en een verwarmde Kas. De investeringen die 
hiervoor gedaan worden zullen toch op een of andere manier terugverdiend moeten worden. 
De normen worden nu vastgelegd, worden deze normen herzien bij uitbreiding van de 
activiteiten.

Er wordt nu gesproken over het openingsseizoen. Hier moet duidelijk vermeld worden dat dit 
is van 1 april tot 1 oktober. Dit zou ook bij de Regels opgenomen kunnen worden.

Wanneer we met Google zoeken naar trouwlocatie Oosterbeek, vinden we ook de site 
www.trouweninhetbos.nl/qelderland waarop de Tuin zich aanbiedt met: max. 150 gasten, 
parkeren op 50m. geschikt voor styling op locatie, ceremonie, toast, diner.
Dit is alweer een uitbreiding van wat er ooit afgesproken is. Er zou alleen het glas geheven 
mogen worden na de huwelijksvoltrekking. Deze nieuwe toevoeging zien we ook in punt 1.46 
van de Regels: De omschrijving van huwelijksvoltrekking: “de plechtigheid tot het voltrekken 
van de huwelijksverbintenis, alsmede de mogelijkheid voor gasten tot het aanbieden van 
gelukwensen aan het echtpaar, het uitbrengen van een toost en het in gezamenlijkheid 
genieten van een maaltijden. Het huwelijksfeest behoort niet tot de huwelijksvoltrekking. 
Slechts licht versterkte muziek is hierbij toegestaan".
Hieruit mogen wij concluderen dat het niet meer alleen om de huwelijksvoltrekking gaat maar 
ook om een “huwelijksfeest”. De naam ondergeschikte horeca is dus niet meer aan de orde. 
Deze toevoeging zien wij graag weer geschrapt, omdat hiermee de deur wordt open gezet 
naar een huwelijksfeest/horeca-onderneming.

Ook zien we graag het woord ‘licht versterkte muziek” veranderd in “niet versterkte muziek”. 
Dit kan niet leiden tot discussies en is duidelijk te handhaven.

Ook wordt er vermeld dat maximaal 10 keer per jaar een sluitingstijd tot 23.00 uur is 
toegestaan voor huwelijksvoltrekkingen óf culturele activiteiten. Hier moet dus een keuze 
gemaakt worden. Wie gaat dit maximaal aantal van 10 handhaven?
We zien ook dat het mogelijk is dat de tuin na realisatie van de oranjerie en de kas vaker (ca. 
15 keer) in de middag open zal zijn voor ca. 30 personen. Er staat echter nergens vermeld 
hoe vaak de tuin geopend mag zijn voor andere samenkomsten. Dit moet ook aangegeven 
worden en vastgelegd worden. Dat punt komt nu helemaal niet aan de orde. Er staat wel dat 
er geen verjaardagen en afscheidsfeesten mogen worden gehouden, maar wie gaat dit 
handhaven? Wat zijn de consequenties veelvuldige overtreding? Op 22 juli 2016 stonden er 
ook nog laat auto’s na de bocht geparkeerd.



2 Verkeer-Parkeren-Verkeersveiligheid

4.3 Verkeer - Parkeren
4.3.1 Verkeer en parkeren algemeen
Onderdeel van goede ruimtelijke ordening is het effect van een beoogd nieuw project op de 
verkeersstructuur en het parkeren van de activiteit toegestane. Hoewel er bij de tuin eigenlijk geen 
sprake is van een nieuwe situatie, de tuin functioneert in de in dit bestemmingsplan te regelen 
situatie al enkele jaren, is er planologisch toch een nieuwe situatie. De tuin krijgt nu een bestemming 
die het reeds vele jaren bestaande gebruik planologisch vastlegt. De locatie van de tuin is gelegen aan 
de Van Borsselenweg die weer rechtstreeks aansluit op de Utrechtseweg (N225) in het noorden. De 
Van Borsselenweg heeft voldoende capaciteit om een toename van het verkeer door de beoogde 
activiteiten op te vangen. Nabij de tuin is een halte van de buurtbus gelegen. De Van Borsselenweg 
heeft in 2014 gedurende meerdere weken gediend als ontsluitingsweg voor 'doorgaand' verkeer 
(omleidingsroute) toen de drukke Utrechtseweg (N225) afgesloten was. Die extra verkeersdruk heeft 
niet tot verkeersproblemen geleid op de Van Borsselenweg. Door bureau Econsultancy.nl en SPA 
ingenieurs is in februari 2016 en juni 2016 (zie de in de bijlagen opgenomen onderzoeken) het effect 
van parkeren en verkeer van en naar de tuin onderzocht in relatie tot het nabij gelegen Natura 2000- 
gebled De Veluwe en de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof). In die onderzoeken is uitgegaan van 
(sterk) naar boven afgeronde rekenkundige verkeersaantallen en bezoekers voor de tuin. Naar die 
onderzoeken en verkeersaannames wordt verwezen. Uit die onderzoeken blijkt dat met die aantallen 
sprake is van een aanvaardbare situatie.

De ontsluiting van de tuin via de Van Borsselenweg is goed en nabij de tuin (direct voor de ingang) is 
een halte van de buurtbus. Een groot deel van de vrijwilligers en bezoekers komt in de praktijk op de 
fiets of lopend. Het parkeren voor bezoekers van de tuin vormt wel een aandachtspunt. Op heel korte 
afstand van de tuin (tot circa 100 meter afstand) zijn weinig bestaande of realiseerbare 
parkeergelegenheid voorhanden. \A/el is langs de hele Van Borsselenweg parkeren toeaestaan. Maar 
omdat deze weg relatief smal is (circa 6 meter) en geen trottoir heeft langs de weg, is het parkeren 
langs /op de weg niet de meest ideale situatie omdat er dan, bij geparkeerde auto's langs de weg, 
meestal net niet genoeg ruimte overbliift voor verkeer in twee richtingen. In de praktijk (van de 
afgelopen circa 5 laar) blijkt dat er dan ook niet vaak en veel geparkeerd wordt langs de weg. 
Geparkeerd wordt meestal in eerste instantie op de parkeerplaatsen in de ruime nabijheid. De STLO 
maakt gebruik van verkeersregelaars die bezoekers naar de grotere parkeerplaatsen sturen in de 
ruime nabijheid. Zo heeft de STLO afspraken gemaakt met de eigenaar van de \A/esterbouwing en met 
Pluryn (en ook de scouting) om gebruik te kunnen maken van hun parkeergelegenheden. Bezoekers 
kunnen parkeren op de parkeerplaats bij de Westerbouwing (circa 75 parkeerplaatsen), vanwaar de 
tuin middels een looproute van circa 750 meter (hemelsbreed circa 600 meter) kan worden bereikt. 
Indien dit parkeerterrein vol is of in gebruik door bezoekers van de Westerbouwing, kan worden 
uitgeweken naar een parkeergelegenheid aan de zuidzijde van het terrein van Pluryn nabij de 
Wolterbeekweg (circa 100 parkeerplaatsen). Dit terrein ligt op circa 650 meter afstand (hemelsbreed 
circa 400-450 meter). De STLO maakt gebruik van verkeersregelaars. Die sturen de bezoekers dan 
naar die alternatieve parkeerplaatsen. Het kan vorkomen dat dan ook, door de STLO, vervoer is 
geregeld daarvandaan naar de tuin. Indien nodig zou ook nog geparkeerd kunnen worden bij het iets 
verderop gelegen terrein aan de Benedendorpsweg 188 (voormalige GAWAR-terrein; circa 15 
parkeerplaatsen). Ook kan geparkeerd worden bij het pontje over de Nederrijn aan de Veerweg.



In de ruime nabijheid van de Tuin liggen nog meerdere parkeerplaatsen. Zo ligt iets ten noorden van 
de tuin nog een klein onverhard parkeerterrein van De Oorsprong waar circa 6-8 
parkeermogelijkheden zijn. Dit terrein ligt op circa 210 meter van de tuin. Aan de noordzijde van de 
56 Tuin de Lage Oorsprong 2016 Toelichting Van Borsselenweg, net ten noorden van de 
Wolterbeekweg, liggen naast de daar gelegen woningen nog 12 langsparkeerplaatsen die zelden tot 
nooit (allemaal) bezet zijn. De afstand van deze parkeerplaatsen bedraagt circa 450 meter tot circa 
600 meter van de tuin. Ook kunnen de circa 6-8 parkeerplaatsen van de scouting aan de Van 
Borsselenweg (op circa 175 meter van de tuin) gebruikt worden. Direct voor de ingang van de tuin is 
nog ruimte voor 2 tot 3 parkeerplaatsen. Deze worden ook gebruikt. Direct ten zuiden van de tuin, 
naast de beheerderswoning aan de Van Borsselenweg 36, liggen ook nog 2 tot 3 parkeerplaatsen. Het 
wandelen vanaf de parkeerplaatsen in de (ruime) omgeving van de tuin naar de tuin is zeer de moeite 
waard. Er wordt dan gewandeld langs een mooie parkachtige omgeving met natuurlijke beken en 
bossen. Dit maakt dat de op papier grotere afstanden niet zo worden ervaren door bezoekers van de 
tuin. In de ruime nabijheid van de tuin zijn dus circa 20 tot 32 openbare parkeerplaatsen beschikbaar 
(nog los van de grotere parkeerplaatsen op de terreinen Pluryn en Westerbouwing en het gegeven 
dat langs de Van Borsselenweg geparkeerd mag worden).

Onze reactie Ad 2
In het bestemmingsplan wordt aangegeven dat er langs de Van Borsselenweg mag worden 
geparkeerd, ondanks het feit dat de weg relatief smal en bochtig is en niet goed te overzien. Er wordt 
hier gezegd dat er niet vaak langs de weg geparkeerd wordt. De praktijk wijst echter anders uit. Er 
zijn diverse foto's beschikbaar, er zijn meldingen bij de politie en ook een fractievoorzitter van de 
gemeente heeft onlangs zelf kunnen constateren dat er zelfs aan twee kanten van de weg 
geparkeerd wordt. Dit terwijl er (zeer jonge) verkeersregelaars stonden die hier totaal niets aan 
deden.
Juist in de weekenden, tijdens de activiteiten in de Tuin, zijn er vooral veel fietsers en ander verkeer 
die gebruik maken van de Van Borsselenweg en met deze onoverzichtelijke situatie te maken krijgen.

Dit probleem moet opgelost worden. En dit keer dan ook echt. En tevens moet er gehandhaafd 
worden.

De oplossing ligt ons inziens in een parkeerverbod aan beide zijden van de van Borsselenweg vanaf 
de Benedendorpsweg tot aan de Wolterbeekweg. Deze oplossing biedt veiligheid in de straat en is 
goed te handhaven omdat er dan bekeurd mag worden bij verkeerd parkeren.

De oplossingen die in het bestemmingsplan worden aangedragen zien wij niet als oplossing; 
parkeren bij de Scouting. Hierbij moeten de auto's over het fietspad rijden. Dit is niet 

toegestaan.
De parkeerplaatsen boven aan de van Borsselenweg zijn weliswaar openbare 
parkeerplaatsen maar dienen ook voor bezoek van de daar gelegen woningen. Momenteel 
zijn de parkeerplaatsen ook al vaak bezet door bezoekers van Restaurant De Oude Herbergh 
die met hetzelfde probleem worstelt.



Nieuw aan te leggen parkeerplaatsen(er staat minimaal 12 hoeveel worden het er werkelijk? 
En hoeveel bomen worden er in dat geval gekapt?) in de directe omgeving van de Tuin, zou 
een gedeeltelijke oplossing zijn. Dit zijn er echter niet genoeg, waarna wederom langs de weg 
geparkeerd zal worden. Is er ook naar de verkeersveiligheid gekeken bij het in- en uitrijden 
van deze parkeerplaatsen? En we nemen toch aan dat als bij mooi weer veel mensen in de 
omliggende bossen bij de Tuin willen wandelen de parkeerplaatsen gewoon beschikbaar zijn, 
of de Tuin geopend is of niet.
De parkeerplaats bij de Westerbouwing zien wij ook niet als oplossing. Wat gaat daar de 
komende jaren gebeuren? Museum met 30 a 40.000 bezoekers per jaar. Dan hebben ze zelf 
de parkeerplaatsen nodig.
De overige alternatieven bij het GAWAR terrein en bij het pontje aan de Nederrijn, zijn niet 
echte alternatieven, deze liggen te ver weg.

De enige oplossing ligt bij Plurijn. Vanaf deze parkeerplaatsen zou een route door het bos 
moeten leiden. Hier moeten dan wel wegwijzers voor komen. Langs de weg gaat niet omdat er 
geen trottoirs zijn. Het mooiste zou zijn als de achteringang van de Tuin geopend kan worden, 
zodat de bezoekers vanaf Plurijn alleen maar door het bos hoeven te lopen en genieten van een 
prachtige wandeling en dan zo de toegang van de Tuin kunnen bereiken. Dit dan wel 
gecombineerd met bovengenoemd parkeerverbod.

Wij noemen dit weliswaar een oplossing, maar is dit wel een oplossing. Gaan de gasten voor de 
Tuin, wanneer zij een huwelijksvoltrekking bezoeken en netjes gekleed zijn, op hun hakjes en 
nette schoenen door het bos lopen. We denken het niet.

In het verleden is reeds meerdere malen aan de Gemeente en de Politie gemeld dat er vaak 
onverantwoord hard wordt gereden op de Van Borsselenweg. Op verzoek van de bewoners zijn 
er ook metingen verricht. Tot op heden zijn de resultaten ons nooit medegedeeld. Wellicht is het 
de overweging waard om naast het door ons gewenste parkeerverbod de Van Borsselenweg ook 
30 km zone te maken.

Tenslotte. Al die mensen die volgens de Tuin al op de fiets komen, is daar wel een goede 
oplossing voor? Is er een fietsenstalling waar zij hun fiets veilig kunnen wegzetten?



Wij hopen dat onze zienswijze wordt meegenomen in uw beslissing tot wijziging van het 
bestemmingsplan Tuin de Lage Oorsprong 2016 en zien uw antwoord met vertrouwen tegemoet.

Hoogachtend,
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