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In de Gooi en Eembode van 18 juli 2019 hebben we als ondernemers kennis kunnen nemen van uw
besluit om gemeentelijk voorkeursrecht te vestigen op een vijftigtal percelen aan de Larenseweg,
Kleine Drift, Oosterspoorplein en de Zuiderweg in Hilversum.
U geeft aan dat de eigenaren en beperkt gerechtigden van deze percelen een afzonderlijke
kennisgeving hebben ontvangen. Veel van ons zijn geen eigenaar of beperkt gerechthebbende.
Wel hebben wij allemaal een onderneming in de buurt en mogelijk in de percelen die het betreft.
Daarmee zijn we belanghebbende en daarom schrijven we u nu aan.
Eerder was onze reactie dat het zo en vaart niet zou lopen. Maar dat lijkt nu toch het geval. Het
lullige is dat de publicatie precies in de vakantie komt en verschillende ondernemers op vakantie zijn.
Maar toch ontvangt u van ondergetekenden deze brief. Niet perse een bezwaar maar wel een uiting
van zorg.
Zorgen over wat er allemaal gaat gebeuren en wat dit voor onze ondernemingen zou kunnen
betekenen en hoe hiermee omgegaan wordt.
Het is voor ons en onze ondernemingen van het grootste belang dat wij:
door
1. Actief, volledig en juist geïnformeerd worden door enerzijds de gemeente en anderzijds
de eigenaren van de panden;
kunnen
2. Wij willen dan ook een vaste contactpersoon bij de gemeente waarmee wij contact
zoeken als wij gezamenlijk of individueel willen overleggen;
u een
3. Wij hopen (al dan niet gezamenlijk met de eigenaren, waaronder Dudok Wonen) dat
bijeenkomst belegd waarbij ondernemers van deze buurt uitgenodigd worden om meer
informatie te krijgen.
kunnen
4. In de publicatie staat dat wij ons, in weer de gestelde termijn van vier weken juli, aan
melden voor inspraak. Wij weten nog niet of we dit willen doen maar willen wel alvast de
optie nemen. We hopen hierover nog contact met u te hebben in de loop van augustus.
kan via
Wij hopen dat u onze zorgen serieus neemt en spoedig met ons in contact komt. Dit
onderstaande contactpersonen.Qk
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