Hierbij een reactie van ons (M.C.J. Otsen en W. Siebeling) betreffende de bezwaarschriften
die zijn binnengekomen.
Allereerst begrijpen wij dat er onrust is bij de omwonenden voor de vrees van overlast.
Toch waren wij zeer verrast dat er zoveel bezwaarschriften zijn ingediend na alle positieve
reacties die wij van het overgrote deel van de inwoners van de Zeevang hebben ontvangen.
Veel van de inwoners en buurtbewoners zien het voorgestelde plan van zorg en horeca als
een aanwinst, een plan wat juist zo spoedig mogelijk moet worden gerealiseerd.
Wij begrijpen uiteraard dat de directe omwonenden zich afvragen of er overlast gaat
ontstaan en willen daarom voor deze commissie uitleggen wat we van plan zijn.
Diverse omwonenden hebben ons actief benaderd en gevraagd naar onze plannen met het
voormalige gemeentehuis. Niet iedere omwonende staat te juichen voor de plannen maar
wij hopen dat iedereen wel begrijpt dat een multifunctionele bestemming van het
voormalige gemeentehuis een verrijking voor het dorp zal gaan worden.
Na het lezen van de bezwaarschriften willen wij graag diverse dingen uitleggen en
verduidelijken. Want wat zijn nu eigenlijk onze plannen?
Voor de duidelijkheid, wij zijn niet voornemens om door te gaan als feest café of kroeg.
Wij willen ons op deze plek gaan ontwikkelen tot een eetcafé die voor iedereen toegankelijk
is. Het ter plaatse nuttigen van maaltijden en afhaalgerechten mét de ruimte voor de
plaatselijke verenigingen wordt ons hoofddoel. Er komt geen snackbar meer zoals nu het
geval is, maar snacks zijn wel verkrijgbaar in het eetcafé en net zoals de maaltijden
eventueel om af te halen. Ook wordt er inpandig ruimte gereserveerd voor een ijssalon.
Bij het eetcafé komt ook een terras wat nu niet voorhanden is in de omgeving. Het terras
staat juist aan de binnenkant van het plein gepland en niet aan de kant van de
Raadhuisstraat in verband met de geluidsoverlast die het zou kunnen veroorzaken.
Tevens gaat Wim Siebeling op deze plek verder met pizza center Maestro, wat een afhaal en
bezorg pizzeria is. In enkele bezwaarschriften wordt geklaagd over het geluidsoverlast van
wat het bezorgen met zich mee zal gaan brengen. Tegenwoordig wordt er al bezorgd met
een elektrische fiets en een elektrische scooter ter vervanging van de oude scooters. Ook is
er zelfs al een plan om de bezorg auto te gaan vervangen met een elektrische mini car.
Diverse bewoners geven in hun bezwaarschrift aan dat ze bang zijn dat er stankoverlast
komt. In de jaren tussen 2002 en 2015, toen pizza center Maestro was gevestigd op
Raadhuisstraat 14 (enkele meters van het voormalig gemeentehuis) is er één enkele melding
binnen gekomen over stankoverlast. Over geluidsoverlast is in al die jaren geen klacht
ingediend. En dat terwijl de bezorg scooters en auto's toentertijd op benzine reden.
Tevens is snackbar café Seevanck, nu gevestigd op het Oosteinde 16 in Oosthuizen, een plek
midden in een woonwijk. Sinds de overname van de snackbar in 1993 is er ook nog nooit een
klacht ingediend bij de gemeente of bij ons ter plaatse gemeld betreffende stankoverlast.
Beide zaken maken nu gebruik van ouderwetse afzuiginstallaties. Naar het voormalige
gemeentehuis zullen wij beide deze afzuiginstallaties niet mee mogen verhuizen maar een
nieuwe installatie moeten installeren naar de nu geldende strengere voorschriften.

Om de zorg over het zwerfvuil weg te nemen, kunnen we niet compleet voorkomen dat onze
klanten vuil van ons op de straat gooien. Voor degene die regelmatig langs onze zaken loopt
of fiets, zal zelden in de nabijheid zwerfvuil van ons tegenkomen. Dit houden wij nu ook al
jaren met regelmaat bij omdat dit anders een slechte reclame voor ons bedrijf zou zijn.
Tevens komt nu het meeste afval van het wegwerp plastic van de snackbar. Zoals al eerder
werd aangegeven komt de snackbar niet terug zoals het nu in de huidige situatie het geval is
maar als eetcafé. Daar wordt natuurlijk niet geserveerd met zoals met wat nu wel het geval
is, wegwerp plastic.
Wat betreffende de geluidsoverlast die de horecabezoekers kunnen veroorzaken, wij kunnen
helaas niet garanderen dat dit nooit zal voorkomen. Sinds de overname van het café in 1996,
is er in die 25 jaar maar enkele keren geluidsoverlast geweest. In deze 25 jaar hebben wij ons
hier nog nooit hoeven te verantwoorden bij zowel de gemeente als bij de justitie hierover.
Dit zijn wij van plan om nog in de lengte der jaren zo te handhaven. Tevens zijn wij niet
voornemens om grote feesten te organiseren op deze locatie. Daar hebben wij nu de
mogelijkheden en ruimte voor bij MFA de Groote Molen aan de Seevancksweg te
Oosthuizen. Wat betreft de sluitingstijden zijn wij niet voornemens om iedere dag tot het
einde van de sluitingstijd geopend te zijn. Nu komt het ook regelmatig voor dat we eerder
sluiten.
Om nog een punt te benoemen betreffende het geluidsoverlast die nu in het dorp wordt
ervaren. Dit komt voornamelijk voort van jongeren die met het openbaar vervoer richting
Hoorn of Volendam/ Amsterdam zijn geweest. Dit kan en mag niet aan ons toegerekend
worden. Wij vinden het juist belangrijk dat het overlast tot een minimum wordt beperkt.
De parkeerdruk die enkele omwonenden vrezen kunnen we simpel ontkrachten.
De genoemde parkeerdruk die vanuit de horeca overdag komt, 40% van de parkeerplaatsen,
wat zou moeten betekenen dat er constant 19 auto's (waar 1 of meerdere personen in
zitten) en wat dus zou betekenen dat er minimaal 19 horecabezoekers constant aanwezig
zullen moeten zijn overdag. Dit is natuurlijk een complete utopie, die niet haalbaar is.
Overdag zal de meeste parkeerdruk bestaan uit bezoekers die van de zorg gebruik maken en
tegen het einde van de middag en avond zal het grootste gedeelte bestaan uit bezoekers van
de horeca en omwonenden.
Zowel voor de horeca als de zorg zal het grootste gedeelte van de bezoekers uit het dorp
komen waarvan een groot gedeelte lopend of met de fiets komt.
Het verwijt dat bij het voormalige gemeentehuis overdag een parkeerdruk komt van 140% is
hierdoor volgens ons ongegrond.
Om de ongerustheid van de omwonenden weg te nemen, staan wij open om een geluidstest
te organiseren in het voormalige gemeentehuis. Zo kunt u ervaren wat de geluidsoverlast is
bij u aan de gevel. Wij vinden het dan ook belangrijk om een goede buur te zijn en met
elkaar in gesprek te gaan en te blijven.

