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Geachte wethouders en raadsleden,

Hierbij een brief naar U als wethouders en raadsleden van Terschelling over de bouwplannen van
Segesta op het oude B & Y terrein .Daar ik zelf moet werken en niet aanwezig kan zijn op de
vergadering op 3 april .Ik vraag iemand om de brief aan U te overhandigen en stuur de wethouders
en raadsleden waarvan ik een mail adres heb een mail.
Al eerder hebben wij als bewoners en omwonenden aan Segesta aangegeven dat het te hoog is en
dat het beste zou wezen om er een verdieping af te halen.
Bij foto’s die wij gemaakt hebben met de hoogwerker is dit goed te zien .De appartementen komen
dan ongeveer 2,5 meter boven mijn nok van mijn huis Westerbuutstraat 46 uit. Op de avond van
Segesta in het gemeentehuis was dit het beste plan dat er gepresenteerd werd. Toen ook gezegd
tegen Jeroen Klinkert en de architect van het plan haal er een verdieping af en de meesten kunnen
hier dan meeleven en de bouw kan starten. Het plan is met de deze hoogte te massaal .
Wij als buurtbewoners hebben dit in een bijeenkomst in het raadhuis nogmaals gevraagd aan
Jeroen Klinkert van Segesta .Dit komt beter en mooier uit tegen het hoge duin en de met de huizen in
de omgeving.
Ook voor de huizen 34-36 en ook 38-40- 42 -44 deze krijgen een heel schaduwbeeld door de
bouwhoogte.
Voor de huizen op de Zwarteweg, maak deze lager dan komen ze mooier uit met de bestaande
bouw aldaar.
Zelf heb ik er veel moeite mee dat op Terschelling wonende ouderen die hier belang bij hebben
zo’n appartement wel willen kopen maar dit niet kunnen . Er was op de avond in het Raadhuis wel
vraag naar. De hoogte van de appartementen is toch al 2,60 meter tot plafond. Voor recreatie
woningen is de hoogte 2,40 meter tot plafond.
Er was wel een manier om te kopen maar dan moest je er 2 maanden per jaar uit, dit is natuurlijk
niet ideaal.
De afstand tot de Walvis,
De afstand tot de Walvis het alles over treffend dilemma.
Nu is daar in 2017 een parkeerplek gemaakt voor fietsers en goed idee.
De laatste afstand die ik gehoord heb is nu 10 meter .Deze parkeerplek is een mooie afscherming tot
de appartementen. De laatste appartementen zijn allemaal al naar achteren gegaan.
Daarbij de restaurant de Loods aan de Willem Barendskade heeft een afstand van maar 4 a 5
meter tot de bestaande bebouwing . Deze heeft de zelfde klandizie als de Walvis.
Zelf hoop ik bij deze hiermee een bijdrage kan leveren dat dit langdurige prestige project een keer
stopt . En dat er nu eens geluisterd wordt naar de mensen die er daadwerkelijk wonen.
Segesta heeft de grond gekocht en wil natuurlijk ook bouwen ,zeer begrijpelijk. Maar men wist ook
dat je met hoogbouw op tegen stand kon rekenen van de omwonenden .
Er zijn nu al zoveel tekeningen met hoogbouw geweest met deze locatie , met verschillende mensen
die dit geprobeerd hebben voor elkaar te krijgen. Alleen maar tegenstand hierdoor, en weer jaren
voorbij.
Voor U als gekozen beleidsmedewerkers voor Terschelling nog eens goed na te denken.
Om later niet te hoeven zeggen :
HOE HEBBEN ZIJ HET MOOIE AANZICHT VAN TERSCHELLING ZO KUNNEN VERKOPEN?
Groeten klaas tot

