
 
Beverwijk, 18 mei 2022 

Aan: Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk 
 

Van:  

Cc:  

Bcc: Een aantal omwonenden

Betreft: Intrekken Bezwaar tegen “2021WB0267, Middenveld Binnenduin, bouw van 54 
woningen, verleend op 16 februari 2022”, gepubliceerd op 24 februari 2022 

Inleiding 

Het heeft veel tijd en moeite gekost om de omgevingsvergunning ter inzage te krijgen, en daarna 
heeft het de nodige tijd gekost om documenten beschikbaar te krijgen, te bestuderen en overleg te 
voeren binnen  en met een aantal omwonenden. Daarom is het 
vervolg op bezwaar pas op 26 april 2022 aangeleverd. 

Overleg tussen ,  en gemeente Beverwijk 

 heeft kort daarna telefonisch contacten gehad met  en gemeld dat zij 
graag de klachten, opmerkingen, etc. van de omwonenden willen horen in een bijeenkomst in de 
week van 9 mei 2022.  heeft daarop gepolst welke datum het beste paste voor de 
omwonenden, en heeft voor  een zaal geregeld (Paviljoen Westerhout). 

In de bijeenkomst op 12 mei hebben de gemeente en  een presentatie verzorgd, en 
hebben de omwonenden hun opmerkingen kunnen geven, vragen kunnen stellen, etc.. Op 13 mei 
heeft  de presentatie en een brief naar  gezonden met hun reactie op wat 
er in de bijeenkomst naar voren is gekomen. Deze documenten zijn in het weekend 13/14/15 mei 
door  en enkele tussenpersonen verspreid onder de omwonenden, en het ontvangen 
commentaar van enkelen daarop is op 16 mei naar  gezonden. 

Op 17 mei is in de middag telefonisch contact opgenomen door  met . 
Eind van de middag is er door  een email gestuurd met het voorstel om niet te heien 
maar mortelschroefpalen toe te passen, waarbij dan wel het bezwaar tegen de omgevingsvergunning 
nog deze week moest worden ingetrokken. Citaat uit de email: “De toezegging om geen prefab 

heipalen maar alleen mortelschroefpalen in het plan toe te passen, doen wij onder de voorwaarde dat 
nog deze week het bezwaar wordt ingetrokken.” 

Deze email is in de avond verspreid, en door de tussenpersonen is contact opgenomen met de 
commentaargevers van 14/15 mei en andere omwonenden. Op basis van die gesprekken en van de 
reacties die afgelopen avond en nacht zijn binnengekomen is onderstaand besluit genomen.  



Bezwaar wordt ingetrokken 

, gehoord hebbende de reacties van de omwonenden, heeft besloten het bezwaar van 
26 april 2022 in te trekken op voorwaarde dat  de 54 woningen fundeert middels 
mortelschroefpalen en niet gaat heien. Dit besluit is gebaseerd op de volgende documenten: 

 Informatie zoals ter tafel gekomen in de bijeenkomst op 12 mei 2022

 Email van  naar  13 mei 2022 17:42 met
o Brief “Bevestiging aanpassing heimethodiek De Fruitmeester Beverwijk” en

o (Link naar de) “Presentatie_informatieavond”

 Email van  naar  16 mei 2022 12:52 met in de bijlage de eerste reacties van
omwonenden/betrokkenen

 Email van  naar  17 mei 2020, 18:31

In afwachting van een ontvangstbevestiging en uw reactie, 

namens  en omwonenden, 




