Onderwerp: Brief gemeenteraad tav concept visie buitengebied Aalsr
Geachte gemeenteraad,
In september 2020 heb ik de vragenlijst ingevuld betreffende het buitengebied van onze gemeente.
Ik kwam er helaas afgelopen week pas achter dat er inmiddels een conceptplan ligt om één en ander
aan te passen. Het valt me op dat veel dorpsbewoners hier niet van op de hoogte waren, maar hier
wel een duidelijke mening over hebben.
Ik vind het positief dat de gemeente actief aan de slag is met ontwikkeling van het buitengebied van
Aalst. Ik heb in de enquête aangegeven dat een verbeterde recreatie van onze natuur positief zou
zijn voor onze dorpsbewoners, echter is dit conceptplan totaal tegenstrijdig met mijn ideeën
hierover. Mijn idee is vooral het verbeteren van fiets- en wandelpaden voor onze dorpsbewoners en
veiligere oversteekplaatsen.
Volgens het conceptplan gaat vooral natuur verloren door o.a. het verharden van zandpaden. Het
plan is gericht op ontwikkeling van recreatie- en economische mogelijkheden ten koste van de natuur
en het landschap. Het is nu al te druk in het bosgebied, meer recreanten van buiten onze gemeente
zorgen voor overlast en ergernis door drukte, vernieling en vervuiling van de natuur.
Waar ik persoonlijk veel bezwaar tegen heb, is dat achter onze achtertuin (grenzend aan de
Voorbeeklaan), meer verkeer zal rijden. Dit bovenop de geluiden die reeds van de snelweg te horen
zijn en de toenemende hoeveelheid fijnstof is onacceptabel. Ons leefgenot zal hierdoor afnemen in
onze tuin welke we vorig jaar geheel vernieuwd hebben. Tevens kan dit ook invloed hebben op onze
woningwaarde. Tot slot zal bij toenemend verkeer ook de hoeveelheid wilde dieren achter onze
achtertuin en in de Engelse tuin verminderen of verdwijnen waaronder de reeën, uilen en andere
diersoorten. Ik zou dan ook graag zien dat de gemeenteraad het conceptplan niet tot uitvoering
brengt, op zoek gaat naar alternatieven en deze aangepaste versie voorlegt aan de dorpsbewoners
middels persoonlijke brief.
Was getekend.

