Geachte Omwonenden.
Er zijn al weer 3 maanden voorbij sinds de vorige Update. In die maanden zijn er toch wel enkele
zaken gepasseerd die het vermelden waard zijn.
In chronologische volgorde waren dat:
- 17 januari 2008 werd onze brief met de vragen op de commissie vergadering van R & I (Ruimte en
Infrastructuur), als ingezonden stuk behandeld. Normaal wordt een
dergelijke brief als kennisgeving aangenomen en is geen agendapunt. Wethouder Mesman wilde,
omdat het bouwplan nog niet was ingediend, in eerste instantie niet op
de vragen ingaan.Toch werd door een aantal politici, en wel diegenen waarmee wij in gesprek
geweest zijn, een aantal kritische vragen
gesteld. Dit resulteerde in de toezegging van wethouder Mesman, deze waar mogelijk, alsnog te
beantwoorden.
- 21 februari 2008 is er een tweede presentatie in Rustoord geweest door de opdrachtgevers
Eigenhaard en de fa. Horsman. Hierbij zijn de meesten van jullie aanwezig
geweest. Deze presentatie gaf maar heel weinig verschillen te zien met de eerste.
Tegemoetkomingen op eerder aangedragen vragen en knelpunten waren uiterst
miniem zo niet bijna te verwaarlozen. Bij de daarop volgende uiteenzetting van
het verkeersonderzoek, verricht door het bureau Witteveen & Bos, zetten wij ook onze
vraagtekens. De realiteit werd hier o.i. tamelijk geweld aangedaan.
- 4 maart 2008 is een brief plus de toegezegde antwoorden van de wethouder ontvangen. Deze brief
plus antwoorden kunnen jullie vinden op onze site
www.trompenburg.net bij het "Comité Nieuws".
- 13 maart 2008 is, nadat diverse bladen een door ons ingezonden artikel hadden geplaatst, zie onze
site onder het kopje "Laatste Nieuws" artikel 12-03-08, wederom
een brief aan het college van B & W gestuurd met o.a. het verzoek om een onderhoud met de
wethouders Mesman en Kippers. Hier werd tamelijk snel en positief op
gereageerd en een afspraak werd op de agenda gezet. (zie attachment)
- 10 april 2008 heeft dit gesprek plaatsgevonden, wat in een goede en positieve sfeer is verlopen.
Vooraf was een Powerpoint presentatie gemaakt waarin de punten aan
de orde werden gesteld die ons bezighouden en waarin wij onze wensen naar voren hebben
gebracht. Ook deze wordt op de site geplaatst onder de rubriek "Comité".
Tevens hebben wij de heren uitgenodigd voor een bezoek om het geheel eens uit ons gezichtspunt
te komen bekijken. Hierop werd positief gereageerd en er is
toegezegd dit op redelijk korte termijn te komen doen.
Rest mij nog de mededeling, dat Carine Atzei om persoonlijke redenen de commissie heeft verlaten.
In haar plaats heeft Tom Wesseling, Vuursteeglaan 3, zich bereid verklaard als vertegenwoordiger
voor de Vuursrteeglaan zitting in de commissie te nemen.
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