
BRIEF BEZWAAR TEGEN OMGEVINGSVERGUNNING 
 
Dit is een voorbeeldbrief. U kunt de brief naar uw eigen situatie geschikt maken.  
U bent zelf verantwoordelijk voor uw brief.  
Verstuur de brief aangetekend én per gewone post of e-mail.  
Bewaar zelf een kopie. 
 
College van burgemeester en wethouder van de Gemeente Lansingerland 
Postbus 1 
2650 AA Berkel en Rodenrijs 
Email: 'griffie@lansingerland.nl' 
 
Berkel en Rodenrijs, 3 maart 2021 
 
Onderwerp: bezwaarschrift omgevingsvergunning Tijdelijke Brug nabij Korhoen 13 , sectie B-
nummers 10597 en 6087, beslissing 185793, X-LVO-Besluit 
 
Beste heer, mevrouw, 
 
Ik teken bezwaar aan tegen uw beslissing op 15 februari 2021 om een omgevingsvergunning te 
verlenen aan de firma Kroeze voor de aanleg van een tijdelijke brug op het adres Korhoen 13 in 
Berkel en Rodenrijs 
 Het kenmerk van de beslissing is <185793>.  
 
Redenen oneens beslissing 
Ik ben het niet eens met uw beslissing omdat deze brug een verkeersONveilige situatie veroorzaakt 
op de Zilverschoonsingel en op de hoek Pinksterbloemlaan/Ranonkelweg. 
Met de brug (ter ontsluiting van dat deel van de Vogelbuurt) worden 2500 verkeersbeweging per 
etmaal verwacht Een omvang welke een meer dan substantiële toename van het verkeer betekent 
voor genoemde singel/straten, 
 
Ik vind dat de beslissing moet zijn: 
De oorzaak van al deze activiteiten ligt in het herstel van de Vogelweg. Daar ligt ook de oplossing:  
Breng op de Vogelweg een ‘vlucht’strook aan op de plaats van de (nooit gebruikte) stoep langs de 
vijver ligt. Dan heeft de aannemer aan de andere zijde van de Vogelweg een brede strook waarover 
bouwverkeer kan rijden en de 2 gescheiden rioolpijpen kunnen worden aangebracht.  
Eenzelfde werkwijze heeft men ook toegepast op de Straatweg in Rotterdam  
Het eenrichtingsverkeer alhier kan met verkeersinstallaties geregeld worden 
Deze oplossing kan voor de gehele Vogelbuurt worden benut!. Zowel voor het verkeer uit de 
Sperwerhof alsmede het verkeer van de Blauwborst  en is de tijdelijke brug helemaal niet nodig! 
 
Mondeling toelichten 
Mijn bezwaar licht ik graag mondeling toe in een hoorzitting. Op de volgende momenten kan ik niet 
op een hoorzitting komen omdat ik dan al andere afspraken heb: <vnl op vrijdag>. Ik verzoek u 
verder om de beslissing niet uit te voeren tot u een beslissing op mijn bezwaarschrift heeft 
genomen. 
 
Ik kijk uit naar uw reactie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

mailto:griffie@lansingerland.nl


<Uw handtekening>  
 
<Uw naam>  
<Adres > 
<Postcode en woonplaats>  
<uw telefoonnummer> 
 
Bijlage 2: foto’s en andere bewijsmiddelen <voeg mogelijk foto’s van de situatie en andere 
bewijsmiddelen toe> 
 


