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Onderwerp: "Beoordeling ontvankelijkheid zienswijze Vereniging Baas in eigen Buurt".
ln de door u aan de raad gestuurde beoordeling van onze vereniging staan aannames en conclusies

die ons inziens onjuist zijn.
tn de inleiding staat dat wij maar gedeeltelijk hebben voldaan aan de gevraagde documenten.

Dit is onterecht, wij hebben alle gevraagde documenten ingeleverd en aangeboden om bij onze
secretaris de ledenlijsten in te komen zien, dit omdat wij de ledenlijsten conform de AVG niet
mogen afdrukken en verspreiden.
Helaas hebben wij, na het op

tijd indienen van het gevraagde en ondanks dat onze contactgegevens

bij de gemeente bekend zijn geen verzoek om inzage gekregen of een vraag om verduidelijking van
het geleverde. De opmerking over de financiële kant van onze vereniging vinden wij misplaatst en de
keuze is aan een vereniging dit in verenigingsverband te regelen.

ln het stuk verkenning wordt gesteld dat wij naast leden ook sympathisanten hebben.
Deze sympathisanten zijn volwaardige leden van onze vereniging met de zelfde rechten en plichten
als de leden die daadwerketijk in onze wijk wonen.

Ook wordt door u ten onrechte gesteld dat wij ons alleen maar bezig houden met de

doorvaarbaarheid en ons werkgebied de z.g.n. bomenbuurt en omgeving Machinesloot behelst. In
onze statuten is vermeld: De buurtvereniging komt op voor de belangen van de wijk inzake de
doorvaarbaarheid, de natuur en de leetbaarheid in de boqlenwiik en de omliggende straten.
Derhalve achten wij het geheel binnen onze statuten passen om ook op te komen voor de belangen
van de toekomstige bewoners van het dr. Wilminkhof en de Overbrugging. Het grote verlies aan
natuur en de uitstraling van de skyline van onze wijk is ons van wezenlijk belang.
ln het stuk Belang l wordt gesteld dat van de vereniging geen feitelíjke werkzaamheden zijn
gebleken behoudens het indienen van de zienswijze.
ln het kader van de bespreking door de gemeenteraad van het agendapunten "Tracékeuze project
herstel verbinding Achterburggracht - Machinesloof en "Tracé- en scenariokeuze project
Achterburggracht / Machinesloot" heeft de vereniging 4 x het forum toegesproken en een
presentatie gehouden voor de gemeentelijke partijen over de nadelen en fouten in het ontwerpplan
westelijke route. Naar aanleiding van onze inbreng is de autobrug in de Lindenlaan veruangen door
een fietsbrug. Helaas heeft onze inbreng niet geleid tot het afserveren van de westelijke route. Door
de zienswijze dr. Wilminkhof in te dienen laten wij zien dat we betrokken zijn bij de nieuwe

ontwikkelingen in onze wijk.

