Tekst uitgesproken tijdens hoorzitting Oegstgeest 12 april 2007 inzake bestemmingsplan Poelgeest
Ik spreek behalve namens mijzelf ook namens de andere bewoners van de 5
woonboten die op de plek liggen waar uw bestemmingsplan een brug plant.
Wij zijn de mensen die het zwaarst getroffen worden door het plan. Bij goedkeuring
van dit plan verliezen wij ons thuis. Zes generaties lang wonen wij op deze plek en
nu zet Oegstgeest de bijl aan de wortel van ons bestaan. De meeste van ons wonen
hier al zolang we leven.
Voormalig wethouder Guus van Elzen heeft ca. tien jaar geleden met ons
afgesproken dat onze ligplaatsen behouden blijven. Dat er geen definitieve brug
zou komen naar de Oegstgeesterweg. Een bindende afspraak, zo noemde hij dit
zelf. Het huidige college breekt deze overeenkomst eenzijdig: onbehoorlijk bestuur.
Het concept raadsvoorstel verklaart onze zienswijze ongegrond, verklaart ons
buiten het plangebied en verwijst ons naar Leiden.
Hoe kun je de zwaarst getroffen mensen als niet belanghebbend verklaren?
Het uiterst misleidend om te stellen dat het nog onduidelijk is waar de brug precies
komt, en dat Leiden het maar met ons moet regelen. Waarom? Omdat het ontwerp
bestemmingsplan aantoonbaar geen ander tracé toelaat dan tracés die ten koste
gaan van onze vaste ligplaatsen (zie tekening).
De keuze WAAR op de plankaart het bestemmingsvlak voor de brug is ingetekend is
een Oegstgeestse aangelegenheid en geen Leidse. Het is precies deze Oegstgeestse
keuze in het bestemmingsplan die het onmogelijk maakt dat onze ligplaatsen
behouden blijven als dit bestemmingsplan ongewijzigd wordt aangenomen.
Het is daarom onzinnig ons naar Leiden te verwijzen want het is een Oegstgeestse
beslissing om het tracé van de oude bouwbrug uit te sluiten met dit plan en om
uitsluitend tracés mogelijk te maken die ten koste van onze ligplaasten gaan.
We eisen dat Oegstgeest het huidige bestemmingsvlak voor de brug op de
plankaart zodanig wijzigt dat tracés die ten koste gaan van onze ligplaatsen zijn
uitgesloten.
Sinds eind vorig jaar de bestuursovereenkomst is gesloten leven wij in grote onrust
en onzekerheid omdat wij ons thuis dreigen te verliezen. Met name voor de familie
Erades, - mevrouw Erades is nu 63 jaar - is het een schrijnend sociaal drama.
Dagelijks word ik geconfronteerd met hoeveel verdriet en onrust het geeft dat ze
hier niet kunnen blijven. Hun hele bestaan is daar op die plek. U heeft het recht
niet mensen zo diep in hun bestaan te raken. Wat is het zwaarwegend belang dat u
doet kiezen om het tracé van de oude bouwbrug uit te sluiten? Waarom moet die
brug perse over onze hoofden? Wat is er ongegrond aan dat wij willen blijven
wonen waar we horen, daar waar onze wortels liggen?
Dit is groot onrecht. Het is een schande dat u zo met mensen omgaat. Wij zullen
met alle middelen die ons ter beschikking staan vechten voor het behoud van onze
ligplaatsen en dit schandalige plan tegenhouden.
Ik heb gezegd. 12 April 2007 - Jeroen van der Sluijs www.brugtever.somweb.com

De tekst waarin Oegsteest onze bezwaren "ongegrond" verklaart is na te lezen op:
http://brugtever.somweb.com/Reactie_Oegstgeest_Op_Zienswijze_Woonbootbewoners.pdf

