Heino, 7 oktober 2021.
Aan: Het college van Burgemeester en Wethouders,
Geacht College,
Op 6 juli 2021 is er een heftig debat gevoerd over het debacle rond de
ontwikkeling van boerderij Strunk.
Het kritische onderzoeksrapport van bureau Berenschot was onderdeel van de
discussie.
Wethouder Wagemans ging diep door het stof en beloofde emotioneel met als
het ware met de hand op zijn hart in de toekomst de raad beter en op tijd te
informeren.
Tijdens dit debat heb ik namens Lokaal Alternatief gepleit om te onderzoeken of
er overgegaan kan worden tot de verkoop van boerderij Strunk voor een zacht
prijsje te verkopen met als voorwaarde hierin starterswoningen te realiseren
En zich bestuurlijk in te spannen om in de eventueel te bouwen schuur eveneens
woonruimte voor starters te realiseren.
Sinds het genoemde debat ben ik al sinds augustus/september door twee
partijen benaderd met plannen die nauw aansluiten op onze suggesties.
Van de kant van het college blijft het echter oorverdovend stil rond Strunk.
Ik begrijp hier niets van. Er zijn dus ontwikkelingen rond Strunk en de raad wordt
hierover niet tijdig door het college geïnformeerd.
Dit roept bij mij de volgende vragen op.
Is wethouder Wagemans zijn plechtige belofte vergeten?
Is wethouder Wagemans weer in zijn oude modus vervallen? En regelt hij alles
eerst achter de schermen en komt dan als een duveltje uit een doosje met kant
en klare plannen?
Ik hoop het niet. Ik wil dan ook een verklaring hebben waarom we nog niets
gehoord hebben.
Eventueel - hoewel niet mijn voorkeur – vertrouwelijk.
Graag wil ik eveneens weten hoe de stand van zaken rond Strunk is en welke
gegadigden zich gemeld hebben en welke plannen zij hebben.
Graag zie ik uw antwoord tegemoet.
Hoogachtend, namens Lokaal Alternatief,
Drs. E. den Daas
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