(

GEMEENTE

I-R-E

Aan de gemeenteraad van Waalre

Uw brief van

Uw kenmerk

Afdeling/Ambtenaar
Sociale Ontwikkeling/
R. vd Kerkhof (667)

Onderwerp

Ons kenmerk

Datum

Advies klankbordgroep Boerderij
Rooische Hoeve

L4-O4-20L6

Geachte raadsleden,
Rondom de voorgenomen huisvestingsplannen in de boerderij (Rooische Hoeve) en

Hendrikstraat 2a is een
leden
van
klankbordgroep hebben
van
actief.
De
de
klankbordgroep
buurtbewoners
sinds 24 februari jl. gewerkt aan een opdracht die zij van het college van
burgemeester en wethouders hebben gekregen. De klankbordgroep is de afgelopen
tijd bezig geweest met het inwinnen van informatie om het college een advies te
kunnen geven.

op de daarnaast geleden weide aan de Frederik

Vandaag, 14 april 2016, heeft de klankbordgroep haar advies aangeboden aan het

en de gemeenteraad. Bijgevoegd vindt u de rapportage van de
klankbordgroep met daarin haar advies, Ook ontvangt u hierbij de uitkomst van de
enquête die het buurtcomité, los van de klankbordgroep, heeft uitgevoerd in de wijk
Ekenrooi.
college

Naast het schriftelijke advies lichten de leden van de klankbordgroep het advies en
de totstandkoming daarvan aan u toe tijdens een presentatie op donderdag 2L april
om 19.30 uur in de raadszaal. Deze bijeenkomst wordt voorgezeten door de
onafhankelijk voorzitter van de klankbordgroep, dhr, F. Ratelband, Initiatiefnemer
woonstichting 'thuis geeft die avond eveneens een korte toelichting op de plannen
en het advies. De bijeenkomst op 21 april is openbaar maar de klankbordgroep heeft
aangegeven dat enkel de leden van de gemeenteraad en het college vragen aan de
klankbordgroep kunnen stellen n.a.v. het advies en de presentatie.

Het nemen van het besluit rondom de voorgenomen plannen is

een

collegebevoegdheid. U ontvangtdaarom op dinsdag 19 april een eerste korte reactie
vanuit het college op het advies van de klankbordgroep. Hiervoor is gekozen zodat u
als raad goed voorbereid uw wensen en bedenkingen op het vervolgtraject op
donderdag 21 april kenbaar kunt maken aan het college, Het college streeft ernaar
om medio mei een definitief besluit te nemen.

Laan van Diepenvoorde 32, Postbus 1O.OOO, 5580 GA Waalre

T: O4O

- 2282 5OO, E: gemeente@waalre.nl, W: www.waalre.nl, t: @Waalregemeente

Op de website www.waalre.nl/rooischehoeve vindt u achtergrond- en
procesinformatie rondom de voorgenomen plannen zoals veel gestelde vragen en
nieuwsbrieven.

Wij vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende geinformeerd te hebben.

Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,
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