Geachte voorzitter, leden van de raad, Segesta en mede eilanders.

De plannen voor het B & Y terrein zijn te hoog, te groot en niet passend op deze
locatie.
Ik ben bang dat er niet goed wordt gerealiseerd wat voor inmens bouwerk men
voornemens is te gaan bouwen.
Door te werken met verschillende peilen en onjuiste sfeerimpressies, wordt een
verkeerd beeld gegeven aan de raad en de burgers.
Zeker als de parkeergarage 1.5meter boven het peil mag uitsteken, en de
bouwhoogtes met 10% mogen afwijken, zou dit allemaal waarschijnlijk veel hoger
uitpakken dan een ieder zich kan voorstellen, en wat mijns inziens gewenst is op
deze prominente zicht locatie.

Ook wordt er in de Nota zienswijze gesteld dat de schaduwerking slechts beperkt
aan de orde zou zijn, daar er voorheen ook bebouwing stond. Dit is een halve
waarheid.
Op de plek van de permanente woningen aan de zwarte weg hebben nooit
gebouwen gestaan anders dan garageboxen in het duin.
De woningen van 10 meter hoog nemen zicht op het duin weg, als mede zonlicht, en
zijn niet passend, de andere woningen aan de zwarte weg zijn allemaal 1 woonlaag
met kap.
Beter zou zijn, zoals voorgesteld in 1 van de brieven van Hus en Hiem, uberhaupt af
te zien van deze woningen. Er is aan deze kant van de zwarte weg nu nauwelijks
bebouwing.

Het staat buiten kijf dat er wat moet gebeuren op deze plek. De huidige situatie is
een doorn in het oog van iedereen.
Het huidige plan is echter te groot en te hoog voor Terschelling, officieel dan
misschien wel geen hoogbouw maar voor Terschellinger begrippen zeker wel een te
hoog gebouw.

Segesta heeft in de media aangegeven graag iets te bouwen waar Terschelling trots
op kan zijn, ik vraag hun dan ook de plannen aan te passen naar kleinere schaal.

Financieel zal dat minder opbrengen maar dit is wel winst voor Terschelling!

Dank voor uw aandacht.

