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Watertoren brief buren

Geachte heer en mevrouw,
Voor een volledig beeld moet u deze brief in samenhang lezen met onze brief van 16 juni
2009 aan de voorzitter van de ‘Commissie voor de bezwaarschriften’. Deze brief is aan dit
schrijven toegevoegd alsmede een impressie van de eerste studies van het
schetsontwerp.
Allereerst willen wij u zeggen, dat we erg geschrokken zijn van de bijeenkomst bij de
bezwarencommis sie. Wij zijn – nog steeds- erg blij met de aankoop van de mooie
monumentale watertoren en hopen juist een stukje kwaliteit toe te voegen. Het mogen
restaureren van dit bijzondere industriële erfgoed geeft ons een goed gevoel, de toren is
ook hard aan onderhoud toe.
We willen graag een goede relatie met u onderhouden. We zijn ook hele rustige buren,
voor het geval u zich zorgen mocht maken. We hebben bij het tot stand komen van het
ontwerp van meet af aan geprobeerd om met alle belangen, ook van alle buren, rekening
te houden. Zo hebben we afgestemd met de monumentencommis sie, de rijksdienst en
provincie, de welstandscommissie en afdeling ROM. Deze commissies zijn er voor het
algemeen belang en zij letten ook op uw belangen.
Mede op indicatie van wat door één van de leden van de bezwarencommissie is
voorgesteld en in overleg met de gemeente, doen we hierbij het aanbod om de ramen van
de nieuwbouw, die aan de noordkant en de westkant liggen, gedeeltelijk te blinderen. Dit
willen we doen door het aanbrengen van stroken gematteerde folie, zodanig dat het
directe zicht wordt ontnomen vanuit de posities staan en zitten. Voorts zullen we tegen de
erfgrens met de heer Westbroek waar nodig hoge beplanting aanbrengen zo dat zijn
privacy en de onze op dit punt wordt gewaarborgd.
De blindering zullen we tot twee jaar na oplevering handhaven. Gedurende deze periode
kan de groenvoorziening volgroeien en het gewenste effect worden bereikt. De buren
raden we aan zo nodig wat aanvullend groen te planten. Binnen een paar jaar is dan het
privacy vraagstuk van tafel.
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Het tweede punt dat we met u willen delen is het genoemde bezwaar dat we onze buren
op geen enkele wijze tegemoet zijn gekomen. Onze beleving is een heel andere. Door de
huidige situering te kiezen en ook een souterrain te maken met behoud van veel groen op
ons terrein, zijn aanzienlijke kosten gemaakt. Een groot deel van onze tuin is daardoor op
het noorden gesitueerd. Door dicht op de erfgrens van Vitens te bouwen is een extra
keermuur nodig, een kelder is een hele dure oplossing, er is extra grond gekocht enz.
Voorts is het besluit om de toren een slaapfunctie te geven eveneens een behoorlijke
concessie omdat onze oorspronkelijke wens om hierin te wonen, geen werkelijkheid is
geworden. Een globaal overzicht van deze kosten 1 treft u in de bijlage aan. Het betreft
een bedrag van circa 70.000 euro.
Een derde punt dat we graag willen verduidelijken, is het feit dat we gewoon een
woonhuis maken, en dat we daarin één ruimte als werkkamer inrichten. Opdrachtgevers
komen er in de regel niet, omdat de klantenkring grote bedrijven of overheden betreft.
Voorts is de enige echte ingreep aan de buitenkant van de watertoren, het op onze
slaapkamer aanbrengen van twee naar binnen openslaande deuren met een doorval
beveiliging. Het is geen balkon dat uitsteekt. Het is de enige plek waar we wat extra licht
en lucht naar binnen halen. Het raam aan de voorzijde plaatsen, zoals in één van de
bezwaren gesuggereerd werd, is wel ter sprake geweest maar is door het adviesorgaan
‘Gelders Genootschap’ in mei 2008 als niet gewenst bestempeld. De bovenzijde van de
toren blijft gehandhaafd, maar zal geen actieve functie krijgen als uitzichttoren.
Tot slot: ons aanbod heeft tot doel om in goede verhouding met elkaar samen te leven en
om te voorkomen dat de bouwvergunning nog langer ter discussie staat.
We hopen nog vele jaren in tevredenheid op deze mooie locatie te mogen wonen
Met vriendelijke groet,

Jos en Marja Hamilton
CC: Gemeente Renkum, de heer en mevrouw Adami.
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Naar verwachting zullen deze extra kosten zich nauwelijks vertalen in een meerprijs voor de
woning.
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Bijlage A Overzicht extra kosten
Maatregel
Keermuur
Additionele kosten kelder
Verleggen gasleidingen
Aankoop extra grond
Blinderen ramen

Kosten inclusief BTW
15.000
30.000
16.000
9.000
2.000

Totaal

72.000
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