
Wist u dat...

Er dwars door de Grote Waal een drukke verkeersweg 
met tunnel wordt aangelegd?

 
Van 35 miljoen euro? 

En dat wij moeten betalen? 

Biliyormuydunuz  ki …

• Grote Waal ın içinden yoğun trafik aktarmak ve tünel 
yapmak istiyorlar?

• Tutarī 35 milyon euro mu?

• Ve bunu biz mi ödeyecekmişiz?

ZEG NEE!
Hayır Deyiniz !

Aan de 
Gemeente Hoorn
Postbus 603
1620 AR Hoorn

Betreft: Zienswijze/Bezwaar tegen bestemmingsplan 
Pelmolenpad, Dampten/Berkhouterweg, Maelsonstraat en omgeving.
Konu: Belediye çevreplanlamasına itiraz dikekçesi. İlgili alanlar:
Pelmolenpad, Dampten/Berkhouterweg, Maelsonstraat ve çevresi. 

Geachte leden van de Gemeenteraad,
Değerli belediye Başkanı ve belediye Meclisi,

Hierbij wil ik bezwaar aantekenen tegen het bovengenoemde bestemmingsplan 
in verband met:
Ben yukarıdaki cevreplanlamasına itiraz ediyorum, ve bu itirazı imzalıyorum, nedenlerim şunlardır:

       A. De geluidshinder waar ik als direct omwonende door de nieuwe en drukke 
verkeersweg dagelijks last van ga krijgen.
A. İlk başta gelen neden,trafik yoğunluğundan kendim ve mahale sakinlerimin gürültü kirliliğinden 
rahatsız olmalarıdır. 

       B. De verkeersdruk die in mijn wijk enorm zal oplopen met daarbij de verslechterde 
bereikbaarheid van mijn eigen straat en woning.
B. Ve mahalemde trafiğin yoğunlaşmasıdır, bu nedenle kendi mahalleme ve evime zor ulaşmamdır. 

       C. Het feit dat mijn koophuis straks minder waard wordt.
C. Ve satlık evimin değerinin düşmesidir. 

       D. Anders, namelijk (zelf in te vullen):
D. Ve,.........( kendi görüşünüzce başka nedenler)

Naam İsim: 

Adres Adresim: 

Postcode/ Woonplaats Postakutusu/ Şehir: 

Datum Tarih: 

Handtekening İmza: 



De gemeente bouwt een autoweg met tunnel in uw achtertuin. 
En wij moeten betalen...

De gemeente gaat een autoweg met tunnel aanleggen. Van de Provinciale weg, onder het 
spoor door, naar de Grote Waal. Dat heeft grote gevolgen voor de bewoners van de Grote Waal. 
Voor u dus.

• Er komt een extra kruispunt met verkeerslichten op de Weel.

• De verkeersdrukte neemt toe; al het verkeer in en uit de stad gaat over de Weel.

• Er ontstaat veel meer geluidsoverlast.  

• De koophuizen in de wijk worden minder waard.

• De tunnel kost zo’n 35 miljoen. Die moeten de bewoners van Hoorn betalen. U dus ook.

Wilt u dit? 
Voorkom de tunnel. Teken nu bezwaar aan! 
• Vul de achterzijde van deze folder in, plaats uw handtekening, knip of scheur ‘m af en stuur 
deze voor 9 oktober naar: 

Gemeente Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn

De gemeente móet uw bezwaar in behandeling nemen. Dat is zij verplicht. Dus: hoe meer 
mensen reageren, hoe meer kans we maken. Samen staan wij sterk!
Vul dus snel de brief in en stuur ‘m op. Vraag uw medebewoners om mee te doen. 
Een drukke autoweg met tunnel in de Grote Waal? Nee!
Met uw hulp gaat het lukken!

Comité Hoorntunnelnee
Dit is een actie van Comité HoornTunnelNee, bestaande uit verontruste inwoners van Hoorn.
Zie voor meer informatie: www.hoorntunnelnee.nl

ZEG NEE!

Hayır Deyiniz !

Belediye evinizin arka bahçesinden yol geçirecek ve bunu siz 
ödeyeceksiniz. Öylemi…

Belediye tünelli karayolu yapacak.  Çevre yolundan, tren yolunun altından Grote Waal’a doğru.
Bu Grote Waal sakinlerinin aleyhine. 
Yani sizin.

  • Weel’e lambalı extra trafik kavşaği

  • Trafik yoğunluğu artacak bütün tarfik Grote Waal’īn üzerinden geçecek.

  • Gürültü kirliliği kaçınılımaz olacak.

  • Satılık evlerin değeri düşecek.

  • Tünelin maliyeti yaklaşık 35 milyon euro. Bunuödeyecek  olan Hoorn sakinleri yani siz.

Bunu istiyormusunuz?
Tünele mani olunuz. Bunun için itiraz imzası atın!
• Formun arkasını doldurup, imzalayıp, 9 ekime kadar sıradaki adrese gönderiniz.

Gemeente Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn

Belediye itirazlarınızı değerlendirmek zorun-
da. Bu nedenle ne kadar insan itiraz ederse o 
kadar kuvvetli oluruz.
O halde bu formu çabuk doldurunuz ve 
gerekli yere iletiniz. Mahalle sakinlerine size 
destek olmasını isteyiniz.

Grote Waal’da işlek karayolu mu Hayır!
Sizin yardımlarınızla ba şaracağız.

Hoorn tüneline Hayır komitesi.
Daha fazla bilgi için internet sitemize baş 
vurabilirsiniz. www.hoorntunnelnee.nl


