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onderwerp: Bezwaar tegen het verlenen van diversen 
vergunningen i.v.m. veranderen ASl install. 
Het gebruiken van bouwwerken in strijd met 
een bestemmingsplan (art.2.1 lid 1 onder C Wabo) 
Bezwaar tegen het intrekken van voorschrift 4.2.8 
van vergunning d.d. 8-1-2010. « « w ^ r r ^ n 
Bezwaar tegen het niet tijdig mededelen aan de directe 
omwonende van de iokatie waar de fikse horizon- - g 2 0 » 
vervuiling verbouwingen in het oog liggen. 
We vrezen ernstige stof en geluidoveriast en zoals al een h e J ^ o v i n o ^ 
tijd het geval is,ernstige overlast van meeuwen die alles o o r d"B r a l>ant 
bevuilen op onze woonlokatie's afkomstig van vernoemde iokatie. 
Fa.Van Gansewinkel Ned.bv Boerenweg 8a en 8b te Heerle. 

Geachte heer Adelaar, 

Als directe omwonende van de vernoemde Iokatie,zijn we plots geschrokken 
van het oprichte groot constructie bouwwerk aan de zuidzijde loodsen 
recht in ons gezichtveld,het lijkt op grote trechters.. 
We hadden toch een afspraak met u dat als er wijzigingen zouden zijn op 
terrein van de firma dat u het ons zou mededelen maar niets is waar van dat 
alles.Nu zijn we verrast door de grote verbouwing,want er is geen vermelding 
geweest.De wijziging aan de ASl inst.is ook veel hoger dan de R.v State 
vroeger voor de omgeving (en onze bezware bij de Raad van State tegen de 
hoogte van de loodsen)heeft vastgesteld.Hoogste hoogte is vastgesteld 
van 24 naar 18 meter volg verg. voor de oprichting van loodsen Fa.Coppens. 
We zijn niet in de gelegenheid gesteld ernstige bezwaren in te brengen 
tegen de plaatsing van de voor ons in het hoog lelijke bouwwerken die niet 
thuishoren in het buitengebied maar op een industrieterrein. 
Waarom hebben ze de oprichting van trechters-cyclonen niet op de 
Noord-West zijde van de loodsen opgericht? 
De Firma lijkt moedwillig alle stof en geluid relativerende werken aan de 
wooonzijde van de buren uit te voeren,dus aan de zuidzijde van de Iokatie. 
We vrezen dan ook ernstige stof en geluidoverlast.en de nu al een lange tijd 
ernstige overlast van steeds opvliegende meeuwen vanaf de Iokatie waar de 
containers worden ontdaan van de zeilen.Ook deze overlast moet definitief 
tot het verleden gaan behoren.het was beter geweest van de firma dat ze 
voor de omgeving en de buren eerst de meeuwenplaag eens aanpakte en 
dan de bouwwerken.nu worden we steeds bevuild door de uitwerpselen 
op auto's -kledij-woningen -bestratingen.We kunnen niet meer fatsoenlijk 
en vertrouwelijk iets buiten zetten of hangen want het wordt onherroepelijk 
bevuild. 

Schilderen. 

We zijn niet op de hoogte van het vergunde bouwwerk van de ASl inst. 
Onze vraag is,hoe zijn de def. kleuren van de ASl inst. 
Zo het er nu bijstaat in de zeer opvallende kleuren lichtblauw,is al helemaal 
niet acseptabel in het landschap en ons gezichtsveld. 
Hopend dat daar z.s.m.aan gewerkt wordt in de donkere groen kleur. 



-vervolg-

Zuid-West Breker. 

Op het zelfde achterterrein van de atd. puinbreken het volgende; 

We maken al reeds lange tijd melding van het veel te hoog opslaan van 
gebroken puin. 
De hoogte is toegestaan tot 8 meter. Dit i.v.m verwaaing puinstof naar onze 
woonomgeving. 
Tevens rijden de graafmach. en shovels de gehele dag recht in ons gezicht-
veld hoog boven de geluidwal uit en kieperen de opgeschepte lading 
hoog boven de puinstort uit. 
Ten eerste komt er dan veel stof vrij, en ten tweede hebben we geluidoverlast 
en als de wind westelijk is ook de dieselstank overlast van de shovels. 
We hebben dit gemeld bij de Firma m.n.Dhr Clement,die zegt dat iedereen 
kan komen kijken want we voldoen aan de vergunning. 
We hebben ook de RMD naar de lokatie laten kijken m.n Dhr.Florentinus, 
hierop hebben tot de dag van heden nog geen terugkoppeling van gehad. 
Het is in ieder geval wel zo dat het gebroken puin minimaal 12 meter hoog 
word opgeslagen, en dat we daar veel stof en geluidoverlast van ondervinden. 
Het is weer het zelfde wat we al eerder gezegt hebben.dat het terrein voor 
het puinbreken resp. opslag vele malen te klein is blijkbaar. 
De hoogte van de opslag puin mag 8 meter zijn en geen 12 meter en meer. 
Hopend dat de provincie dit gaat stellen en daadwerkelijk gaat handhaven. 
We zijn het beu met dat vreselijk gedoe met puin het hele jaar. 
Naar het blijkt met het niet naleven van de vergunning voor de puinopslag, 
zo denken we ook bij het niet naleven van de regels voor de nieuwe ASl inst. 
Dit wantrouwen t.o.v. de firma hebben ze op deze wijze aan zichzelf te wijten. 

Rijgedrag transporten v.v.op de Bergsebaan. 

Het rijgedrag van sommigen chauffeurs iaat te wensen over. 
We willen nog eens bij u erop wijze dat met het rijden v.v. op de Bergsebaan 
voorlangs onze woningen best veel minder snel gereden moet worden door 
de vrachtwagens van de firma.Nu is het geregeld enorm jakkeren en hoog 
optrekken met veel geluidoverlast. 
Mogelijk dat het helpt dat u ook nog eens de noodzakelijkheid voor 
het belang van de buren t.o.v.de firma naar voren brengt. 
We hebben ai zoveel overlast op de Bergsebaan vanwege de Firma en 
andere lokatie's. 

Voor informatie kunt u altijd contact opnemen met ons, 

met vriendelijke groet, 

Buurtschap Bergsebaan 

secr.B.A. Brans 
Bergsebaan 77 / / \ 
4726 SH Heerle l M k ^ l 

telf. 0165-303477 / * 
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