HELP MEE EN RED DE VAN EEGHENSTRAAT!!!
Beste medebewoners, een megalomaan verbouwingsplan bedreigt het karakter van onze straat.
Al of niet toevallig werd de vergunning ervoor (OLO-nummer 4066045) afgegeven op 12 juli, de
dag voordat het voorbereidingsbesluit voor een nieuw bestemmingsplan voor deze buurt van
kracht werd (en deze vergunning niet meer afgegeven had kunnen worden).
Deze monumentale stadsvilla’s (nummers 94-96-98) zullen worden verbouwd tot een exclusief
kantoorgebouw voor 220 medewerkers, met daaronder een parkeergarage voor 27 auto’s.
Nog los van alle denkbare overlast en kansen op schade tijdens het ongetwijfeld langdurige
bouwproces en het veranderende cultuurhistorische karakter van de straat, zal dit project de van
Eeghenstraat blijvend ontwrichten.
De belangrijkste bezwaren op een rijtje
-220 man op kantoor (dat is bijna een verviervoudiging ten opzichte van de personele bezetting
door de vorige permanente gebruiker, advocatenkantoor Höcker);
-een toename van de verkeers- en parkeerdruk door de gebruikers en hun klandizie (waar parkeert
iedereen als de garage vol is…???);
-de barrièrewerking van de enorme garage (gebouw-breed en reikend van straat tot parkrand) zal
een stijging van het grondwaterpeil aan de straatzijde veroorzaken (onderzoek Fugro), waardoor
de kans op wateroverlast in de souterrains verder toeneemt.
Tegenactie
Mede hierom hebben ondergetekenden besloten om in actie te komen tegen dit plan en een
juridisch sluitend bezwaarschrift te laten opstellen. Vanwege de beperkte bezwaartermijn is hier
inmiddels mee begonnen door juristen die ter plaatse al goed zijn ingevoerd.
We vragen u nu om uw steun, op twee manieren: in ieder geval als medeondertekenaar van het
bezwaarschrift (hoe meer mensen het bezwaar steunen, des te sterker we staan).
Maar waar mogelijk vragen we ook om uw financiële steun, al dan niet te organiseren via uw
rechtsbijstandsverzekeraar.
Wilt u ons steunen en helpen de straat te behoeden tegen de uitvoering van dit plan, neem dan zo
spoedig mogelijk contact op met teeghen96@gmail.com. Indien u meer informatie wenst, kunt u
ook met dit e-mailadres contact opnemen:

Maarten Eliasar <eliaerssen@chello.nl>
Wilhelmine van Aerssen, Jeanne van Bruggen, Maarten Eliasar, Jeannette en Martijn Sanders en
Allard Schierenberg, verontruste bewoners van de van Eeghenstraat.

