19-10—2017, Zwolle

Geachte heer Anker,
Wij willen graag dat u als wethouder ,die ons als bewoners van de Zwarteweg een toezegging heeft
gedaan, vragen om daar uw woord aan te houden.
Tijdens de infoavond in het gemeente huis in Mei dit jaar, hebt u ons duidelijk toegezegd dat na
diverse miscommunicatie, er met zorg zou worden omgegaan met de wensen en afspraken die er zijn
gemaakt omtrent de voorgenomen bouw aan de Zwarteweg /Beverveld. Onlangs heeft de heer
Grootenhuis een bouwvergunning aangevraagd dat veel groter is als dat steeds ons voor ogen is
gehouden. Wij zijn op geen enkele wijze gekend in deze aanvraag en ontwikkeling van de
bouwtekeningen, terwijl u toch duidelijk heeft toegezegd in de zaal dat de bouwvergunning zou
worden aangevraagd met en na overleg met de omwonenden. Wij attenderen u er dan ook op dat
wij vinden dat u ook de aanvrager wel eens op de vingers mag tikken, daar hij gewoon doorgaat
zonder enige vorm van overleg. Ook met zijn directe buurman ( hr. Wildeman is geen enkel overleg
geweest omtrent de nu ingediende vergunningsaanvraag. Wij vinden dat na alles wat er is gebeurd
en waar ook door de gemeente excuses is gemaakt ,er deze keer toch wel volgens de afspraken
gehandeld dient te worden. Wij zijn allen erg verrast dat er een groter, kolossaler bouwwerk wordt
aangevraagd als dat ons steeds is voorgespiegeld door de heer Grootenhuis. Ook verbaasd het ons
dat dit alles maar zo kan terwijl er een gang naar de Raad van State is opgezet.
Deze keer willen wij dat er actie wordt ondernomen en dat u de afdeling van de bouwvergunningen
op de hoogte stelt dat er rekening gehouden dient te worden met toezeggingen en afspraken tussen
gemeente, bewoners en aanvrager. Op dit moment gebeurt dat niet. Er is al een aantal malen
contact gezocht met de betrokken partijen binnen de gemeente, maar tot op heden geen respons.
Deze brief zullen we in een soortgelijke strekking naar meerdere partijen binnen de gemeente Zwolle
sturen. Wij denken dat het volledigheidshalve ook naar de burgemeester zelf gestuurd mag worden.
U zult begrijpen dat wij als bewoners na alle narigheid , die we reeds hebben moeten slikken, er nu
ook een keer klaar mee zijn. Vandaar een beroep op uw gezond verstand om hier op in te grijpen.
Vast bedankt voor uw begrip en reactie, die wij uiteraard van u willen ontvangen.

M.v.g.
B. Kok ( namens de bewoners van de Zwarteweg en Beverveld

