Reacties bewoners inloopavond 9 Januari 2018
Indruk plannen

Verkeer

zorgpunten
uitzicht

Dijk

1

Diverse
Het 2e gebouw t.h.v. onderstaand adres 1 meter
Opschuiven richting Mercon i.v.m. uitzicht

2

t.a.v. de Appartementen villa:
Het liefstn gewoon een normale woning daar! Anders
graag niet meer dan 2 woonlagen. Het gebouw
gaat anders zo de hoogte in zeker als je er een
Zadelkap op zet. Ik ben bang voor 3x3=9 meter+dak is 12
+ eventuele berging is 15 meter. Is het een idee om
de appartementenvilla aan de andere kant neer te
zetten? Daar hebben de woningen veel mooier uitzicht.

3

Zorg voor parkeergelegenheid blijft.
Met name nav evt. fast ferry plaats, maar zeker met de te
Creeëren markthal/horeca etc. er zal meer publiek en
toeristen getrokken worden die veelal met de auto gaan
komen. De bewoners van de dijk zullen hier grote hinder
van ondervinden

Complimenten voor het ontwerp qua
lay-out, uitsraling en gevoel. De praktische
kant behoeft nog wat aandacht.

Als dit door jullie tesamen met de gemeente opgelost
wordt zal een sruk weestand bij de dijkbewoners
weggenomen kunnen worden.
En de zorg voor wandel en oversteek naar de molenkade
blijft bestaan. Een dergelijke ontsluiting kan voor een
verkeersinfarct op de toch al drukke dijk zorgen.

4

tav appartementenvilla een ideetje om de grote te ruilen
met de kleine aan de zuidzijde.
Nu hebben we uitzicht iop de Noord en met de grote
appartementen zijn we het uitzicht kwijt.
De ontsluiting zwarte paard zijn wij niet blij mee.
Vooral in het donker veel last van koplampen in huis

5

Word er ook rekening
gehouden met camper
plaatsen? Anders problemen
op dijk!

6

Zorgen over parkeren

geen vrij uitzicht meer

De zon in de wintermaanden word ons ontnomen,
we krijgen zo een koud en donker huis.

7

Wij willen het uitzicht
behouden anders daalt
de waarde van mijn huis

8

Huidige parkeergelegenheid moet

We willen zicht op het

blijven bestaan voor de bewoners

water houden, ook niet
teveel bomen plaatsen

9

Wil utizicht houden en

Aanlegplaats waterbus is een goede optie

zonlicht i.v.m waarde
vermindering

10

Zorgen voor genoeg parkeerplaatsen

Geen hoogbouw voor

Geen rotonde op dijk Zwarte Paard

onze woning, we hebben
nu vrij uitzicht

11

12

Graag vrij uitzicht

Zorgen om verkeer op de dijk

Positief over doorkijk
mogelijkheden
Niet te hoog bouwen

13

Niet te hoog bouwen
ivm uitzicht

Parkeerplekken campers? Extra dijkbelasting?

