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Heesch, 13 april 2020
Onderwerp; Industrieterrein Heesch West en corona.
Geachte College,
Het coronavirus heeft grote impact op de gezondheid van mensen en onze maatschappij, waarbij de
veiligheid en gezondheid van mensen altijd voorop moet blijven staan. Het doet ons dan ook deugd
dat de planontwikkeling met betrekking tot Heesch West opgeschort wordt tot een nader te bepalen
periode, dit daar het in de gegeven omstandigheden onmogelijk is om een goede
omgevingsparticipatie te voeren.
Wij willen middels dit schrijven benadrukken dat wij achter de handelswijze van de
Gemeenschappelijke Regeling staan om alle activiteiten op te schorten in verband met het coronavirus. Wel willen wij benadrukken dat we het heel belangrijk vinden om voldoende tijd te nemen voor
de omgevingsparticipatie, en dat dit nu niet onder druk komt te staan omdat men het ontwerp
bestemmingsplan toch zo snel mogelijk bij de raden wil kunnen voorleggen. Dat u hiervoor de tijd zult
nemen wordt overigens door u ook toegezegd op de website van Heesch West, uw brief aan de
bezwaarmakers en we hebben het ook in het Brabants Dagblad mogen lezen.
In de laatste vergadering van Buren Heesch West 2.0 is ook nadrukkelijk afgesproken dat het
(aangepaste) communicatieplan inclusief een planning t/m voorlegging ontwerp bestemmingsplan aan
de raden nog voorgelegd zou worden aan Buren Heesch West 2.0. Tevens is ook daar aangegeven dat
voor de omgevingsparticipatie ruimschoots de tijd zal worden genomen. Wij hebben deze tijd ook
nodig om alternatieve plannen uit te werken, hetgeen naar u zult begrijpen in de gegeven
omstandigheden ook een stuk lastiger gaat.
Ook willen wij u verzoeken om tussentijdse onderzoeksresultaten c.q. zienswijzen met ons te delen en
niet te wachten tot officiële publicatie. Dit verzoek hebben wij ook uitgesproken in ons overleg van 08
maart met de Gemeenschappelijke Regeling, daar dit onzes inziens een blijk van vertrouwen geeft. Tot
heden hebben we hier echter nog niets van mogen ontvangen.
Pas goed op uzelf en uw gezondheid.
Vertrouwende u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben en in afwachting van uw reactie,
Met vriendelijke groet,

Namens Eerlijk over Heesch West,
Henk Verstegen (06-53958898)
Achterste Groes 15 te Heesch

