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Betreft: terugtrekken initiatief OnsGildebos
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Geacht(e) college en raadsleden,

ln de afgelopen maanden hebben we ons als deelnemers binnen de groep OnsGildebos bezig
gehouden met planontwikkeling rondom het landbouwperceel van ca. 10 ha aan de
Heikantstraat welke nu nog in het bezit is van Natuurmonumenten.
Naast de planvorming zijn er diverse gesprekken geweest met de heer Frank Niessen om zo
de nodige informatie met elkaar te kunnen delen,
De plannen bestonden uit de ontwikkeling van een coóperatie die uiteindelijk moest leíden

tot kleinschalige biologische landbouw gecombineerd met natuurontwikkeling op de
verschillende percelen.
Na het gesprek met de heer Niessen in week 1.5 zijn we echter tot de conclusie gekomen dat
de kosten die gemaakt moeten worden voordat een mogelíjke bestemmingsplanwijziging
gerealiseerd kan worden (met de vraag of dat gezien de inhoud van de plannen wel mogelijk
is) erg hoog zijn. Dit is vooÍ ons aanleiding geweest om in het gesprek op 17 april aan te
geven dat we, gezien deze risico's, ons als groep terugtrekken.
Een aantal groepsleden gaat de eerder mondeling toegelichte plannen verder ontwikkelen
en verwacht over enkele maanden weer met de heer Niessen in gesprek te gaan met het
verzoek samen met hem naar een geschikt stuk grond te willen zoeken waar ze deze

plannen kunnen realiseren.
Een deel van de groepsleden (ondermeer Gertrude Arends, Jolanda Wijffels, Andre Veen,
Ton Arends) zal zich blíjven inzetten voor een alternatief plan op de betreffende percelen

aan de Gildebosweg. Zij vormen dus een nieuwe groep met een andere naam, en formuleren
een nieuw plan waarin natuurontwikkeling centraal staat. Zij zullen u daarover binnenkort

nader informeren.

Met dank aan u állen voor de aandacht die ons project heeft gekregen.
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alle leden van de groep OnsGildebos met vriendelijke groet,

