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Van:
Verzonden: zaterdag 25 augustus 2018 11:01
Aan: Statengriffie <statengriffie@noord-holland.nl>
Onderwerp: Duinpolderweg
Urgentie: Hoog
Goedem iddag,
N.a.v. uw brief van 11juli m.b.t. uitnodiging hoorzitting Duinpolderweg 7 septem
ber 2018 willen wij
graag per e-mail gebruik maken van ons spreekrecht.
Wij zouden graag het volgende willen opmerken.
De middenvariant van de Duinpolderweg treft onze locatie
waar wij ons bedrijf Handelsonderneming
gevestigd hebben sinds 01-01-1992.
Inmiddels hebben wij ook een nieuwe locatie erbij op de
Wij maken ons ernstig zorgen op welke wijze wij ons bedrijf moeten voortz
etten als de locatie
Hillegommerdijk wegvalt.
Dan hebben wij een groot probleem met de opslag van alle goederen die
wij zowel zakelijk en ook privé
op deze locatie hebben staan.
Beide locatie liggen dicht bij elkaar zodat het voor ons mogelijk is ons bedrijf vanuit
deze 2 plaatsen uit te
voeren.
Bovendien begrijpen wij niet wat er voor voordelen zijn aan de middenvarian
t van de Duinpolderweg
aangezien de Zuidelijke of de NOG Beter 2.0 variant duidelijk gunstiger zijn.
In de democratie waarin wij in Nederland leven is het ons een compleet raadsel
dat er totaal geen
inspraak is geweest in de keuze van de provincie Noord-Holland voor de midden
variant die blijkbaar,
zonder ons en alle anderen een mening hierover te vragen, is goedgekeurd.
Buiten het zakelijke aspect hebben wij natuurlijk ook nog privé bezwaren
die waarschijnlijk voor de
provincie Noord- en Zuid-Holland niet van zoveel belang zijn maar voor ons
uiteraard des te meer.
We hebben het perceel ongeveer 33 jaar geleden gekocht en vanaf die tijd
wonen we vrij en aan het
water met om ons heen de natuur, we kunnen onze boot aan de steiger leggen
als we willen varen, we
hebben deze als hij uit het water is bij ons op het terrein liggen, we kunnen onze
auto’s op eigen terrein
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kwijt, privé hebben wij een echte grote stoommachine uit erfenis gekregen die we aan het opknappen
zijn en dus ook thuis staat zodat wij in de weinige vrije tijd die er is onze ontspanning hier uit kunnen
halen.
Ook heeft het uiteraard voor ons emotionele waarde; ons bedrijf is hier ooit gestart, onze kinderen zijn
hier geboren en opgegroeid en we hopen hier tot onze laatste dagen te kunnen wonen in alle rust.
Aangezien we toch echt geloven dat de andere door ons genoemde varianten beter zijn en de Midden
variant niet oplost waar het probleem om begonnen is, ontlasting voor het drukke verkeer, vragen wij u
derhalve uitdrukkelijk nogmaals te kijken naar de andere twee hierboven genoemde varianten en onze
bezwaren en die van vele anderen mee te laten wegen in uw beslissing.

