Nagezonden inspraakreactie.
De eigenaren van twee percelen aan de Slabroekseweg konden door omstandigheden niet aanwezig
zijn tijdens de beeldvormende avond van 20 september 2018. In overleg hebben zij hun schriftelijke
reactie ingezonden en gevraagd deze alsnog kenbaar te maken aan de commissie. De ze reactie is
ook ingediend ten behoeve van de reactienota en in die hoedanigheid ook daarin opgenomen en
beantwoord.

De reactie is:
Graag willen wij via deze weg een reactie geven over onze percelen. Het eerste huiskamer gesprek in
het gemeentehuis hebben wij aangegeven dat wij graag enkele bouwpercelen willen realiseren op
onze percelen. Hier toonde men begrip en vertelde ons het mee te nemen in hun overwegingen voor
het nieuwe bestemmingsplan. In alle verder vergaderingen en foto`s en plattegronden is ons niets
mee gedeeld dat het niet mogelijk zou zijn. Wonen en werken zou tot de mogelijkheden behoren en
zou perfect passen op de percelen en het straatbeeld.. Nu op de laatste dag met het 10 minuten
gesprek komt een plattegrond op tafel waarin staat dat de provincie heeft bepaald dat het bos onder
toezicht staat. Dit is ons nooit verteld en ook bij aankoop staat er niets over in de notariële akte. In
de akte praat men over bos en cultuurgrond en staat niets over behoud van bos of plichten
tegenover de provincie! Wij hebben hier ook nog nooit iets van gehoord van de gemeente of
provincie. Het is loofbos en is in in hele slechte staat en is de laatste jaren door sterfte van bomen
erg uitgedund.
Ook het andere perceel , een stuk weiland zou ineens andere benaming hebben gekregen als
omliggende weilanden. Waar is dat op gebaseerd?De weilanden aan de andere zijde tegen ons bos
hebben niet die status gekregen.
Wij willen hierover zeker verder in gesprek en kunnen niet begrijpen waarom dit opeens op de
laatste dag uit een hoge hoed wordt getoverd. Wij hebben nu geen mogelijkheid meer om iemand in
de arm te nemen die ons hiermee kan helpen of ondersteunen.
We hopen dan ook minimaal op een reactie zodat we samen nog in gesprek kunnen. En dat er nog
eens goed en kritisch naar deze situatie gekeken kan worden.
Met vriendelijke groet,
Eric en Mieke Kloosterman

