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Betreft: Grote Melanen
Bergen op Zoom, 10 juli 2013
Geacht College,
De afgelopen weken is duidelijk geworden dat de plannen rond de Grote Melanen veel
commotie veroorzaken onder de burgers. Niet alleen vanuit de Dorpsraad, maar ook van
individuele burgers ontvangen wij allerlei berichten. Hieronder ook van leden van de
volkstuinvereniging die zich ongerust maken. Men vraagt zich af in welke richting het
initiatief de Grote Melanen zich gaat ontwikkelen.
Het CDA heeft enkele maanden geleden gevraagd om openheid en het verstrekken van zoveel
mogelijk informatie ten aanzien van de plannen inzake de Grote Melanen, juist om het
benodigde draagvlak te creëren onder de bevolking. Als de wethouder aangeeft dat er echt
geen groot hek komt om de Grote Melanen kan hij toch aangeven wat de omvang gaat worden
van het gebied dat het bedrijf Billy Bird van plan is te ontwikkelen. Bovendien heeft ook de
provincie blijkbaar opvattingen over de grootte van het gebied.
Het CDA gelooft dat de bewoners van Halsteren bereid zijn deugdelijke plannen met
betrekking tot de Grote Melanen te steunen, mits waardevol natuur- en recreatiegebied
grotendeels toegankelijk blijft, het gemeentebestuur de burgers serieus neemt en betrokkenen
zo snel mogelijk relevante informatie verstrekt.
Concreet vragen wij het college om ons en de burgers op korte termijn duidelijkheid te geven
omtrent de omvang van het gebied dat het bedrijf Billy Bird wil gaan ontwikkelen.
Conform art 39 van het RvO verzoeken wij u deze brief schriftelijk te beantwoorden.
In afwachting hiervan verblijven wij.
Met vriendelijke groet, namens het CDA
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