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Geacht college/mevrouw XXXXXXXXXXX
Recentelijk heeft het merendeel van de eigenaren van de (recreatie-)woningen in ons
buurtschap Distelberg/Giersbergsebaan te Helvoirt van U een schrijven mogen
ontvangen met betrekking tot de stand van zaken handhavingsproject de Distelberg.
Het project betreft, kortweg geformuleerd, themagericht toezicht en handhaving in de
buurtschap Distelberg/Giersbergsebaan; meer in het bijzonder op de permanente
bewoning van de aldaar aanwezige (recreatie-)woningen, op de vermeende illegale
bouw, op illegale aanleg bij en het illegale gebruik van de bijbehorende
recreatieterreinen.
Besluit gemeenteraad
Met betrekking tot bedoeld handhavingsproject heeft uw gemeenteraad op 26 oktober
2017, middels het inbrengen van een amendement, een belangrijk besluit genomen.
Door de tussenkomst van de raadsleden Carine Blom (Progressief 96) als ook Boy
Scholtze (VVD) heeft een mondelinge toevoeging aan het ingediende amendement
plaatsgevonden. De toevoeging houdt in dat wel de HV Bosbewoners Distelberg
nadrukkelijk in het traject betrokken moet worden.
Uiteindelijk is het amendement, inclusief de hiervoor omschreven mondelinge
toevoeging, in stemming gebracht en door uw gemeenteraad unaniem aangenomen.
Daar zijn wij de gemeenteraad dan ook zeer dankbaar voor.

Bedoeld besluit wordt door U in het hiervoor aangehaalde schrijven inhoudelijk
weergegeven middels een limitatieve opsomming (punt 1 tot en met 5).
Onder punt 4 wordt ook gerefereerd om de bewoners/eigenaren bij het (vervolg-)traject
te betrekken.
Wij begrijpen dat in beginsel de bewoners/eigenaren in deze een formele rol hebben,
maar wij hechten er aan als HV Bosbewoners Distelberg binnen dit proces een juiste rol
te vervullen tussen de bewoners/eigenaren en uw gemeente.
Dit in overeenstemming met doelstellingen van de oprichting van HV Bosbewoners
Distelberg maar zeer zeker ook conform hetgeen uw gemeenteraad heeft uitgesproken
in de beraadslaging op 26 oktober jongstleden.
Voor ons, als HV Bosbewoners Distelberg, zien wij dan ook, als intermediair tussen de
gemeente en de bewoners/eigenaren, een rol voor ons in deze kwestie die wij als logisch
ervaren en dan ook graag oppakken. Dit met en namens de betreffende
bewoners/eigenaren. Hierover willen wij dan ook graag met U van gedachten wisselen.
Heeft u al een idee over de wijze waarop wij deze rol kunnen vervullen ?
Vervolg
Met betrekking tot de voortzetting van de inventarisatie van het gebied merkt U op dat
uw gemeente , de heer XXXXXXXXXXX, als uw toezichthouder heeft aangewezen om in
ieder geval de in gang gezette inventarisatie van het betreffende gebied af te ronden.
De HV Bosbewoners Distelberg heeft toegezegd haar volledige medewerking te zullen
verlenen aan de afronding van de inventarisatie. De voorzitter van de vereniging, de
heer XXXXXXXXXXX, is daarbij aangewezen als contactpersoon. Voor zover bij de
vereniging bekend is er sprake van een prima verstandhouding en goede samenwerking.
Wij hopen dan ook op een vruchtbare en toekomstgerichte (verdere) samenwerking in
deze.

Met vriendelijke groet
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Voorzitter XXXXXXXXXXXXX
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