Geachte voorzitter en leden van de raad,

Mijn naam is Erwin Zweers, voor de meesten hier bekend als Tukker, en woon aan
de Zwarteweg samen met mijn vriendin Lutina Wiegman. Ik sta hier omdat ik
eigenlijk ten einde raad ben betreffende het veelbesproken B&Y terrein, de
plannen hiervoor en wat dit voor mij betekent. Ik voel me machteloos en ongehoord.

Daarom wil ik als direct aanwonende van de Zwarteweg toch nog heel graag duidelijk
maken aan de gemeente Terschelling, Segesta en alle eilanders dat we de nu
liggende plannen niet zomaar moeten laten gebeuren. Veel mensen zijn niet op
de hoogte van wat er nu daadwerkelijk gebouwd gaat worden en wat voor impact
dit gaat hebben op dit kleine stukje grond. Hierbij doel ik op het aantal nieuwe
bewoners/recreanten, de parkeerdruk en de rust. Voornamelijk de Zwarteweg is
een mooie rustieke buurt waar geen zwaar verkeer langs komt en hoewel je toch
in het dorp woont, je je in de natuur waant.

Als er dan opeens naast de 19 appartementen er 4 huizen met een hoogte van 10
meter aan de Zwarteweg gebouwd gaan worden, recht voor je deur, waar in de
geschiedenis van Terschelling nog nooit iets gestaan heeft, dan voelt dat niet
goed.
Helaas draait het altijd om de centen en worden in dit geval de bewoners langs
de zijlijn gezet om toe te kijken hoe hun woonplezier wordt afgenomen. Ik kan
me dan ook niet voorstellen dat iemand in de zaal blij zou zijn met vier woningen
van 10 meter hoog voor zijn/haar deur. Dus van een mooi groen duin naar een stenen
muur.

Terschelling is uniek en daar horen mooie projecten zeker bij. Maar niet op deze
schaal. Dus voorzitter, leden van de raad, Segesta en alle eilanders help ons
bewoners nog zo ver het kan en mogelijk is. En denk alsjeblieft kleiner en mee!

Beste mensen van Segesta, we weten dat jullie al ver gevorderd zijn maar aangezien
er nog niets gebouwd is, is er misschien toch een mogelijkheid om te overwegen
de bouw op kleinere schaal te realiseren. Dusdanig dat het nog steeds een
lucratief plan kan zijn, enerzijds in jullie belang maar anderzijds zeker ook

ons belang, de bewoners van de Zwarteweg. Iets waar we samen trots op kunnen
zijn.

Als laatste wil ik wel duidelijk maken dat wij absoluut niet tegen bebouwing
zijn. Zoals het er nu bij ligt is het lekker rustig, zolang er niks van het dak
af waait... maar is het wel een doorn in het oog van Terschelling.

Graag wil ik de nieuwe raad daarom vragen om alles zorgvuldig na te kijken en
geen overhaaste beslissingen nu te nemen.

Iedereen bedankt voor het luisteren. Hopelijk wordt er nu wel echt wat mee
gedaan.

