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Geachte heren Weys en De Krom,
In uw brief van 17 december 2014 stelt u ons vragen over uitkomsten bewonersbijeenkomst Bergse Plaat. Graag
beantwoorden wij hieronder uw vragen als volgt.
Vragen
1. Is er al zicht op mogelijke oplossingen, waarvoor bij bewoners, voldoende draagvlak aanwezig lijkt te zijn?
Antwoord :
Naar aanleiding van de bewonersbijeenkomst zijn allereerst de meningen van de mensen, die schriftelijk zijn ingediend
bij de bijeenkomst, geïnventariseerd. Hieruit heeft afgelopen maand een onderzoek plaats gevonden naar de
haalbaarheid van de verschillende varianten met de bijbehorende kostenberekeningen. De uitgewerkte varianten willen
we nu samen met de wijkcommissie bespreken waarvoor op 8 januari een overleg gepland staat.
2. Op welke termijn kunnen bewoners, wijkcommissie en raadsleden hier nadere informatie over verwachten?
Antwoord:
Na het overleg met de wijkcommissie zullen we vragen een variant aan de bewoners voor te leggen. En wij zullen u in
de commissie Stad en Ruimte van januari hierover ook verder inlichten.
3. Welke stappen gaat u zetten om te komen tot oplossingen?
Antwoord :
Het mag duidelijk zijn dat de varianten die zijn onderzocht juist bedoeld zijn om uiteindelijk te komen tot een gedragen
oplossing binnen de wijk. Afhankelijk van de variant willen we zo snel als mogelijk zaken gaan regelen .
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met ing. P.A.C. Bogers,
bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277699.
Hoogachtend,
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