From: J.P.G. Tijm <jpg.tijm@quicknet.nl>
Sent:
Thursday, December 13, 2018 7:10:55 PM
To:
Mailbox Info; rj.wagenaar@quicknet.nl; biancabus@hotmail.com; hdegraaf@ziggo.nl; jahofman@outlook.nl
Cc:
Subject: Gunstige ontwikkelingen bij Habion / Buitenzorg

Geachte wethouder en raadsleden,
Zoals u bekend is strijden wij als Vereniging Baas in eigen Buurt voor het behoud van onze rust, onze natuur en tegen bruggen in onze wijk die
een aanslag vormen op de mobiliteit van onze ouderen. De beweegreden van de wethouder om de doorvaarbaarheid via de oostelijke
randweg niet te ontwikkelen was dat er onvoldoende ruimte was om Buitenzorg te passeren. Wij hebben aangetoond dat er
12 meter
gemeentegrond ligt waarvan een deel gebruikt werd als tuintje voor de aanleunwoningen. De wethouder zou uitzoeken hoe het zat met het
gebruiksrecht.
Ondanks zijn belofte wil de wethouder ons geen inzage geven in het project en heeft hij zelfs ons WOB verzoek
afgewezen. Wij hebben nu kunnen constateren dat Habion/ Buitenzorg nieuwe tuin afscheidingen heeft geplaatst op hun erfgrens en
grond terug geeft aan de gemeente . Hierdoor ligt er nu een prachtige vrije grondstrook waar de oostelijke doorvaart kan worden gegraven.
Als ook de watercompensatie die conform de norm van het waterschap vereist is wordt meegenomen in het plan dr. Wilminkhof komt er een
verbinding tussen de Machinesloot en de sloot langs de Tulpenstraat . Nog 1 brug in de dr. Wilminkstraat en een oplossing bij de Mariaschool
en de doorvaarbaarheid is gerealiseerd zonder dat onze wijk en ons woongenot wordt aangetast. Benut deze kans voor open doel en
ontwikkel de nu de nieuwe sloot achter Buitenzorg. Deze sloot komt ook het aanzien en de veiligheid van onze wijk ten goede. Help de
coalitie en de gemeenteraad te kiezen voor de prachtige oostelijke route en voorkom escalatie met onze vereniging.
Hoogachtend, Sjaak Tijm
leden

Namens het bestuur en meer dan 100
van de vereniging Baas in eigen Buurt.

