
Wij als aanwonenden zijn mordicus tegen voorgenoemde bouwplannen op 
perceel 1140. 
 
 
Wij als aanwonenden geven hierbij blijk van een gehele afkeur van het bouwplan en behouden ons 
het recht voor alle verdere ontwikkelingen en procedures in deze verder 
juridisch aan te vechten. 
De tegenargumenten worden in onderstaande verder uitgewerkt en aanwonenden behouden zich 
het recht om argumenten verder aan te vullen. 
Wij als aanwonenden, genoemd als aanwonend en uitzicht hebbend op genoemd perceel  
zijn tegen het bouwplan omdat: 
- Er sprake is van een ernstig verminderd woongenot daar uitzicht vanuit achter- en voortuin 
worden geblokkeerd en zichtlijnen volstrekt veranderen. 
- Er sprake is van een onlosmakelijke vernietiging van het groene karakter en daarmee haar 
ecologische en van waarde zijnde biologische biotopen. 
- Er sprake is van een grove schending van de privacy van alle aangrenzende percelen in zicht 
en omgeving - en leefgeluiden. 
- Er sprake is van toenemend geluidsoverlast a.g.v. verkeersbewegingen de komende jaren 
door bouwactiviteiten en aan -afvoer van materialen en nieuwe bewoners. Dit voortkomend 
uit voorgestelde fasering in bouw. 
- Er sprake is van waardevermindering van huizen daar het groene karakter aan voor, zij- of 
achterzijde veranderd zal zijn ten opzichte van de prijs waarvoor eerder is betaald en 
waarvoor is gekozen door bewoners. 
- Er sprake is van een verandering van een karakteristiek dorpsgezicht, thans volledig lintdorp, 
a.g.v. een gehele nieuwbouw wijk. 
- Het gehele bouwplan niet voorzien is van een op feiten gebaseerde rapportage omtrent 
behoeften van wonen vanuit buurtschap Stokkum. Het plan is louter gestoeld op aannames. 
- Een alternatief plan niet of nauwelijks is onderzocht, daar er in onze beleving andere 
mogelijkheden zijn door andere bouwpercelen verder te bestuderen om tot eventuele bouw 
te komen. 
- Aanwonenden ernstig twijfelen dat de huizen inderdaad door Stokkummers bewoond zullen 
gaan worden, daar er de laatste jaren veel huizen te koop zijn aangeboden om pas jaren later 
verkocht te worden. Dit ook bij het volstrekt ontbreken van onderzoeksdata bij de 
initiatiefnemers. 
- Het bouwen van 20 woningen ten opzichte van 47 bestaande adressen in het gehucht 
Stokkum (binnen de witte borden Stokkum) betekent een onevenredige stijging van 
ongeveer 40%. 
- De onzekerheid omtrent het behouden van dit landschap leidt tot heftige emoties en 
gezondheidsklachten onder de aanwonenden en kan een ontwrichting van deze hechte 
gemeenschap teweeg brengen. 
- De ondernemers van dit plan een onevenredig grote financiële prikkel krijgen door een 
enorm stuk grond met de bestemming van agrarisch naar waardevolle bouwgrond om te 
zetten. 
- Bij nader kadastraal onderzoek blijkt dat het plan over twee percelen loopt! Omschreven als 
sectie Q nr. 1140 en sectie Q nr. 1407. Dit betekent een wijziging voor een totale 
perceeloppervlakte van 16.210 m2 . Dit strookt absoluut niet met de presentatie en 
publicatie in de media!!!! 
Het mag duidelijk zijn dat vanuit de kant van de aanwonenden verzet is op het voorgenomen 
onzalige 
bouwplan. Ook spreken de bewoners zich uit over het verdriet van het mogelijk verliezen van een 
dierbaar stuk grond alwaar men zich generaties heeft verbonden en Stokkum zo uniek maakt. 



Namelijk groen, landschappelijk karakter en veel rust. 
Wij als aanwonenden zeggen NEE tegen bebouwing op perceel 1140! 
Actiecomité Woningbouw Stokkum 
fam. Boelaarts 
fam. Eertink 
fam. Schütte 
fam. Paanakker 


