Beste gemeenteraad,
Wij willen graag reageren op het concept plan buitengebied. Wij wonen in de Varendonk en
wandelen elke dag, samen met onze hond, met veel plezier in het buitengebied. Omdat we ook
willen meedenken over de toekomst van het buitengebied hebben we een aantal opmerkingen en
aanbevelingen over “ons” buitengebied.
•
•

•
•

•

•

•

Het is belangrijk dat het buitengebied toegankelijk blijft voor de bewoners. Dus goede
wandelpaden en fietspaden blijven van belang.
Daarbij zijn de plekken die iets verder weg van onze woning liggen, zoals Valkenhorst, ook
een geliefd wandelgebied voor ons. We nemen dan de auto vanwege de afstand. Om het
gebied toegankelijk te maken voor autoverkeer, is het naar onze mening een overweging om
de verharde Achtereindsestraat door te trekken richting Valkenhorst gebied.
We zijn voorstander om een natuurpoort bij de Hut (van Mie Pils) te maken, als startpunt
voor verschillende activiteiten.
De Hutdijk moet ontzien worden van auto verkeer, daar hebben we veel last van (o.a.stof en
lawaai) tijdens het wandelen. Er moet naar een andere oplossing gezocht worden. We zijn
voorstander van het voorstel dat GroenLinks heeft gemaakt om het fietspad langs de A67 te
gebruiken in plaats van een nieuwe weg, een verlengde Sophiastraat. Verlengen van
Sophiastraat gaat ook weer ten koste van het natuurgebied, die we graag willen behouden.
Toegang tot de Hut blijft voor ons belangrijk omdat we gebruik maken van het viaduct over
de A2 bij de Hut, om met de auto bij Leenderheide te komen, om daar te wandelen. We
gebruiken de auto omdat anders voor ons de afstand tot aan de Leenderheide te groot wordt.
We zijn voorstander van zonnepanelen in onze gemeente. Elke gemeente moet zijn bijdrage
leveren aan onze Klimaat doelstellingen. De locatie aan de Voorbeeklaan is een goed
voorstel. Echter de locatie op het einde van het Achtereind vinden we minder. Als er
voorzieningen getroffen worden, zodat de zonnepanelen minder zichtbaar zijn, dan zou dat
acceptabel zijn. Denk hierbij aan een groene omheining (bomen, struiken, etc) rondom de
zonnepanelen. Voor een bredere draagvlak onder de bewonders zou een participatie plan
voor de zonnepanelen ook belangrijk zijn.
Nieuwbouw mogelijkheden binnen onze gemeente is belangrijk, omdat er tegenwoordig een
tekort is aan woningen, vooral voor starters. De locatie die gekozen is, heeft gevolgen voor
de volkstuinen. De volkstuinen zijn ook voor ons de moeite waard om door heen te
wandelen, en heeft veel zingeving voor de mensen die daar acief mee bezig zijn. Op zichzelf
is de locatie wel ideaal voor nieuwe woningen, n.l. dicht tegen de wijk aan. Echter zouden
we graag zien dat er dan een nieuwe volkstuin locatie wordt aangeboden, die voor de
volkstuin eigenaren acceptabel is.

Wij hopen spoedig iets van u te vernemen.
Met vriendelijke groet,

