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Nota van zienswijzen “aanleg busstations 

Nieuwendijk” 
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1. Inleiding 
 
Toelichting 
Vanaf 6 september 2013 heeft de ontwerp-omgevingsvergunning voor de 
aanleg van busstations met bijbehorende voorzieningen te Nieuwendijk 
gedurende zes weken ter inzage gelegen. In deze periode stond voor een 
ieder de mogelijkheid open om hun zienswijze over de ontwerp-vergunning bij 
het college van burgemeester en wethouders kenbaar te maken. 
 
Zienswijzen 
Binnen de termijn zijn twee zienswijzen ontvangen: 

1. De heer R. Kunne, namens bestuur Xinix, ontvangen op 30 
september 2013; 

2. De heer A.C. Heijstek, Zevenbanseweg 8 te Nieuwendijk, 
ontvangen op 16 oktober 2013. 

 
Opzet 
Een uitwerking van de zienswijzen en de gemeentelijke reactie treft u in 
hoofdstuk 2 aan. Per zienswijze is de inhoudelijke strekking daarvan zakelijk 
weergegeven. Vervolgens wordt per zienswijze de inhoudelijke reactie van de 
gemeente weergegeven. Hoofdstuk 3 vermeldt de conclusie na weging van 
de zienswijzen. 
 
2. Beantwoording zienswijzen 
 
1. Zienswijze De heer R. Kunne namens bestuur Xinix 
Ontvangstdatum 30 september 
2013 

 

Inhoud zienswijze Beantwoording gemeente 
a. het plan leidt volgens Xinix tot 
verlies van parkeercapaciteit. Ook 
menen ze dat het busstation een 
aantrekkende werking heeft  en tot 
extra parkeerdruk leidt. 
Omdat Xinix zich het belang van een 
busstation realiseert en door de 
gemeente voorzien wordt in  
compenserende parkeerplaatsen, zal 
Xinix zich niet verzetten tegen het 
plan. 
Wel vraagt Xinix na aanleg te 
monitoren of de vervangende 
parkeercapaciteit in de praktijk 
toereikend is. 
Ook vraagt Xinix te voorzien in 
adequate parkeerverwijzing. 

Met het realiseren van de 
parkeerplaatsen ten oosten van het 
tankstation wordt het verlies aan 
parkeerplaatsen gecompenseerd 
inclusief 5 extra parkeerplaatsen. In 
de huidige situatie wordt op drukke 
momenten in het groen geparkeerd 
maar dit wordt niet meegerekend als 
daadwerkelijke parkeercapaciteit.  
 
De aantrekkende werking van het 
busstation zal met name overdag 
plaats hebben en het belang van 
Xinix daarmee niet schaden.  
 
De gemeente staat open voor 
overleg als de parkeermogelijkheden 
in de praktijk niet toereikend blijken te 
zijn en tot problemen leiden. 
In het project is bewegwijzering 
opgenomen, het is in aller belang dat 
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de te realiseren parkeerplaatsen 
gebruikt worden.  
 
Zienswijze: voor kennisgeving 
aannemen en te zijner tijd feitelijke 
parkeerdruk monitoren 

  
2. Zienswijze A.C. Heijstek 
Ontvangstdatum 16 oktober 
2013 

 

Inhoud zienswijze Beantwoording gemeente 
a. verwachte toename 
parkeerdruk met als gevolg 
parkeren op de openbare ventweg 
vóór de woning van de heer 
Heijstek ligt.  
  
Suggestie: groenstrook beplanten 
om het parkeren te onmoedigen. 

Er wordt in het plan voorzien in de 
aanleg van nieuwe parkeerplaatsen. De 
op te offeren parkeerplaatsen aan de 
Doornseweg worden gecompenseerd en 
er worden 5 extra parkeerplaatsen 
aangelegd. De gemeente is bereid om 
de suggestie voor beplanting 
groenstrook te onderzoeken. 
 
Zienswijze: ongegrond en suggestie 
onderzoeken 

b. beperking uitzicht door 
fietsenstalling en hinder verlichting 
van de fietsenstalling.  
 
Suggestie: fietsenstalling anders 
situeren (kwartslag draaien). 
 
 

De visuele impact van de fietsenstalling 
op dergelijke afstand (60 meter) is zeer 
beperkt.  
 
De suggestie om de fietsenstelling 
anders te situeren is onderzocht. 
Conclusie is dat hiervoor de ruimte 
ontbreekt. Daarnaast zou de 
voorgestelde situering voor de heer 
Heijstek meer hinder opleveren. 
 
Zienswijze: ongegrond 

c. het busstation zal leiden tot 
meer verkeersbewegingen 
waardoor de kans op ongevallen  
op de rotonde toeneemt. 
 
 

De mini-rotonde is een tijdelijke 
maatregel totdat de A27 verbreed zal 
worden. Ten opzichte van de oude 
situatie is in onze ogen de mini-rotonde 
een verbetering voor de 
verkeersveiligheid. De beperkte 
toename door het busverkeer op deze 
mini-rotonde zal niet per definitie leiden 
tot onveiligheid.  
 
Zienswijze: ongegrond 

 
3. Conclusie 
 
De zienswijzen hebben niet geleid tot wijziging van de plannen en de 
ontwerp-vergunning.  


