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Geacht College,
Hartelijk dank voor uw beantwoording van onze brief en vragenlijst (verzonden 4 maart 2008 door
M. Klazema). Wij delen uw mening dat de reactie van de gemeente op de plannen van de
initiatiefnemers sterk af zal gaan hangen van de definitieve vorm ervan. U spreekt in uw inleidende
brief de bereidheid uit om bij nadere kennis van het plan van de ontwikkelaars hierover meer
uitspraken te willen doen. De Omwonendencommissie Plan Rustoord/Austria wil graag van dit
aanbod gebruikmaken.
Na de jongste presentatie door de initiatiefnemers van het plan aan de omwonenden op 21 februari
2008 is er meer inzicht gekomen in hun bereidheid om aan de bezwaren van de buurt tegemoet te
komen. Die blijkt tot nu toe marginaal te zijn. Verder is er meer duidelijk geworden over de te
verwachten toename van verkeer- en parkeerintensiteit. Terecht wordt bij uw beantwoording van de
vragen onder ‘Verkeersstromen en parkeren’ door u gewezen op het belang van een veilige
verkeerssituatie, een goede ontsluiting en voldoende parkeergelegenheid. De visies van de
initiatiefnemers en de omwonenden bleken op deze punten echter ver uit elkaar te liggen. Wij
verwachten van de gemeente in dezen een pro-actieve houding.
Tevens hebben de initiatiefnemers te kennen gegeven voorafgaand aan de formele indiening van de
plannen niet nogmaals met de omwonenden maar nog slechts met u als gemeente in contact te
treden. De Omwonendencommissie is zich bewust van uw taak als college om evenwichtig de
diverse belangen af te wegen. Daarom willen ook wij voordat de plannen formeel worden ingediend
de gelegenheid hebben om u op de hoogte stellen van onze overwegingen. Derhalve verzoeken wij
u door middel van deze brief om een onderhoud met de betrokken portefeuillehouders Mesman en
Kippers. Graag ontvangen wij hiertoe binnenkort een uitnodiging.
Hoogachtend,
Omwonendencommissie Plan Rustoord/Austria:
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drs. P.C.I. Vroom, Achterweg 27
Kopie: leden gemeenteraadscommissie Ruimte & Infrastructuur

