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Geacht college ,

Op 4 januari 2022 zijn wij als bewoners van de Huisstede geattendeerd op de
vergunningsaanvraag voor het kappen van een eik ter hoogte van de firma Hek aan de
Zegheweg 6 te Woudenberg . In deze brief willen wij u hierop onze reactie geven .

enAanleiding
In een open en prettig gesprek d.d. 19 januarij.l . met de heren
een afvaardiging van de bewoners aan de Huisstede is duidelijk geworden dat de
aanleiding voor de vergunningsaanvraag het gevolg is van een verkeersbesluit dat de
gemeente op 7 juli 2021 heeft genomen . In dit besluit zijn een aantal verkeersmaatregelen
op de Zegheweg vastgesteld ten behoeve van de functie van fietsstraat voor het
gedeelte van de Zegheweg in de bebouwde kom . Een van de maatregelen in het
verkeersbesluit betreft een stilstaanverbod aan beide zijden van de Zegheweg ter hoogte
van het bedrijfsperceel van de firma Hek . Omdat door deze maatregel laden en lossen
vanaf de Zegheweg niet meer mogelijk is voorziet de firma Hek problemen met de
bedrijfsvoering . Om die reden heeft de firma bezwaar aangetekend tegen hetverkeersbesluit .
Wij hebben in het gesprek begrepen dat de problemen voor de bedrijfsvoering alleen het
laden en lossen van lange vrachtwagencombinaties betreft . Alle andere
verkeersbewegingen van leveranciers t.b.v. laden en lossen als ook de
verkeersbewegingen van eigen bedrijfswagens en klanten zullen in de nabije toekomst
immers vanaf de nieuwe ingang aan de Laan door Hoevelaar plaatsvinden . Het probleem
met de lange vrachtwagencombinaties is ontstaan nadat de gemeente paaltjes heeft
geplaatst langs het voetpad aan de Zegheweg . Hierdoor is het voor de lange combinaties
niet langer mogelijk de draai te maken om het terrein van de firma Hek op te rijden . Om
die draai wel mogelijk te maken is de gemeente met de firma Hek tot overeenstemming
gekomen om de beeldbepalende eik bij de inrit van het bedrijfsperceelte kappen . Zo
blijkt ook uit een interne memo van de gemeente d.d. 5 oktober 2021 die bij de
vergunningsaanvraag is gevoegd .Tot zover de aanleiding



Visie en mening bewonersHuisstede
In deze zaak willen wij graag het volgende met het college delen .

1. In de ontwikkelingsplannen van de wijk Hoevelaar en de uitbreidingsplannen van
de firma Hek is ons als bewoners van de Huisstede steeds voorgehouden en
verzekerd dat de ontsluiting van de nieuwe firma Hek ' aan de zijde van de wijk
Hoevelaar zou plaatsvinden . Een logische keus want ook daar bevindt zich een
verkeersveilige ontsluiting voor leveranciers, bedrijfswagens en klanten via de
Laan door Hoevelaar naar de N224 . Nu blijkt dat het bedrijf voor het laden en
lossen ook in de toekomst vanaf de Zegheweg toegankelijk blijft. Dit is nietovereenkomstig het beeld ons is geschetst .

2. Wij hebben zeer veel respect en waardering voor de wijze waarop de firma Hek
door de jaren heen is uitgegroeid tot het toonaangevende bedrijf dat het nu is .
Daarnaast willen wij benadrukken dat de firma zich richting de omwonenden altijd
tolerant en begripvol heeft opgesteld . Desondanks zijn wij van mening dat een
bedrijf van deze omvang niet thuishoort in een woonwijk . Die woonwijk was er bij
de start van het bedrijf nog niet , maar met de komst van de wijk Groenewoud en
de ontwikkeling van de wijk Hoevelaar staat het bedrijf inmiddels midden in een
woongemeenschap . Wij zijn van mening dat bij de ontwikkeling van een woonwijk
de visie en het beleid van de overheid ( o.a. in het kader van de Hinderwet) er op
gericht moet zijn om bedrijven elders te situeren . Wij hebben in het
eerdergenoemde gesprek begrepen dat deze mogelijkheid nooit met de firma
Hek is besproken . Ook niet toen de firma Hek de uitbreidingsplannen van het
bedrijf aan de gemeente heeft voorgelegd. Als de gemeente dit niet kan
weerleggen dan vinden wij deze gang van zaken uit het oogpunt van een lange
termijnvisie onbegrijpelijk .

3. In het verlengde van punt 2 zijn wij van mening dat, enkele uitzonderingen
daargelaten (verhuisbedrijf, brandweer e.d. ) , vrachtverkeer in een woonwijk
zoveel als mogelijk voorkomen moet worden . Zeker in het gedeelte van de wijk
dat is ingericht als fietsstraat waar autoverkeer te gast is .

4. Los van de situatie bij de firma Hek zorgt vrachtverkeer in combinatie met
voetgangers in het bebouwde kom gedeelte van de Zegheweg voor gevaarlijke
situaties. Het plaatsen van de paaltjes heeft daarbij eerder een averechtse
werking gehad op de verkeersveiligheid . Voetgangers met kinderwagens en
rolstoelers zijn nu verplicht gebruik te maken van de rijweg . Vanwege de dode
hoeken bij de voertuigen is het een kwestie van wachten op de eerste
ongelukken . Daarnaast richt het vrachtverkeer schade aan op de Huisstede .
Omdat de Zegheweg vanuit noordelijke richting via de Nort voor vrachtverkeer
moeilijk toegankelijk is kiezen chauffeurs ervoor om de Huisstede te gebruiken als
draaicirkel om te keren . Kapot gereden perkjes en een scheef gereden
lantaarnpaal (waarvan een tijd terug melding is gemaakt bij de gemeente ) ishiervan het gevolg



5. Op dit moment is volgens ons de firma Hek nog het enige en laatste bedrijf langs
de Zegheweg en Stationsweg dat voor de bedrijfsvoering afhankelijk is van
vrachtverkeer via de Zegheweg . Wij vinden dan ook dat de gemeente in het
verlengde van het eerder genomen verkeersbesluit er nadrukkelijk aan moet
werken dat ook de firma Hek niet langer voor hun bedrijfsvoering afhankelijk is
van de Zegheweg als toegangsweg voor vrachtverkeer.

6. In aanvulling op punt 1 en 5 lijkt ons dat het terrein aan de zijde van de Laan door
Hoevelaar meer ruimte en gelegenheid biedt om het laden , lossen en
manoeuvreren voor het vrachtverkeer mogelijk te maken dan aan de zijde van de
Zegheweg . Uit de eerdergenoemde interne memo van de gemeente blijkt dat
deze mogelijkheid ( eventueel met wat aanpassingen op het terrein van de firma
Hek) onvoldoende is onderzocht . Wij dringen erop aan deze mogelijkheid alsnog
grondig (te laten ) onderzoeken . Wanneer vrachtverkeer niet meer vanaf de zijde
van de Zegheweg het terrein hoeft op te rijden vervallen niet alleen de
argumenten voor het kappen van de eik , maar kan de Zegheweg daadwerkelijk
vrachtwagenvrij en verkeersveilig worden .

7. Tot slot willen wij, niet onbelangrijk , nog noemen dat wij als bewoners van de
Huisstede veel waarde hechten aan de beeldkwaliteit van onze omgeving en het
landschappelijk karakter van de Zegheweg . Dat moet behouden blijven . De
gemeente heeft ook herhaaldelijk aangegeven het landschappelijk karakter van
en de bomen aan de Zegheweg te willen behouden . Het kappen van de
beeldbepalende eik past dan ook niet in deze visie .

Op basis van bovenstaande punten willen de bewoners van de Huisstede u vriendelijk en
nadrukkelijk verzoeken om :

1. Geen kapvergunning te verlenen
2. in gesprek met de firma Hek een oplossing te zoeken voor het manoeuvreren

van vrachtwagens t.b.v laden en lossen aan de zijde van de Hoevelaar .
Met vriendelijke groet ,
Namens de bewoners van de Huisstede ,

In cc :
Alle bewoners Huisstede

Hek
behandelend ambtenaren namens de gemeente

Fracties


