MOtie ingevolge artikel 33 van het Reglement

van

orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
raad van de gemeente Boekel
Onderuverp: bouwwerkzaamheden in de Bergstraat 28 (voormalig perceel Henk van de R.)

De raad van de gemeente Boekel in vergadering bijeen dd. 19 november 2019
Overwegende
Dat er zeer verontrustende signalen zijn over de bouwactiviteiten op deze bouwlocatie.
Dat de D.O.P. in het vragenhalfuurtje van de raadsvergadering 6 juli 2017 reeds
aandacht gevraagd heeft voor de voorgenomen activiteiten in dit plangebied en ik citeer:

D.O.P. vindt het buitengewoon belangrijk om richting de verdere planvorming het college
het volgende mee te geven: Het bestemmingsvlak voor woningbouw, weg en
parkeerplaatsen, moet voldoende afstand houden van de voet van het talud van de
aanwezige bosberg. Het talud, de bomen en de wortels van de bomen mogen niet
aangetast worden. Dit geldt in het b'tjzonder tijdens het uitvoeren van de
bouwwerkzaamheden, zoals bij het ontgraven van het bestemmingsvlak ten behoeve
van de fundatie van de woningen, weg en parkeerplaaÍsen.
Dat de natuur op deze plek nu zwaat is aangetast met name doordat het schuine talud is
afgegraven en daarmee het eeuwenoude stuifduinengebied in de Bosberg ernstige
schade is toegebracht;
Dat nu blijkt dat helemaal geen maatregelen of in elk geval geen adequate maatregelen
zijn getroffen om dit beschermde bosgebied onaangetast te laten;
Dat er in gebied aan de zuidzijde toch bouwwerkzaamheden in het bosgebied
plaatsvinden.
Dat de oplossing van een damwand niet leidt tot herstel van het afgegraven schuine
talud en daarmee geen recht doet aan de intentie om deze stuifduinen te beschermen;
Dat het daarmee geen acceptabele oplossing betreft en het gevolg is dat alle
beschermde gebieden/bomen in feite'vogelvrij' worden verklaard;
Dat daar ook een verkeerde signaalwerking van uit gaat naar toekomstige ontwikkelaars
die te maken krijgen met beschermde dan welwaardevolle gebieden/bomen;
Dat de situatie ter plaatse ook vraagtekens oproept mbt de veiligheid voor toekomstige
bewoners;
roept het zeer dringend college op

om per omgaande alle maatregelen te treffen om verdere schade ter plaatse te voorkomen
en alle maatregelen te treffen die leiden tot herstel in de oorspronkelijke staat van het
afgegraven schuine talud en daarmee tot herstel van het eeuwenoude stuifduinengebied in
onze gemeente.
en gaat over tot de orde van de dag.

lngediend namens de fractie
D.O.P.

Handtekening
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