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Geachte Heer I mevrouw,
Na aanleiding van het telefonisch overleg tussen Dhr. O.Mouwen en Mr.M. De Jong doe i k u
een aanvulling op het verzoek toekomen, van een vorm-verandering van m i j n bouwblok,
gelegen aan de Kleine Spellestraat 10,4756 SX te Kruisland i.v.m. net het plaatsen van een
mestsilo.
Ik ben van mening dat er een win-win situatie wordt gecreëerd, door de mestsilo verder van
de openbare weg te plaatsen, i.v.m. het aanzicht vanaf de openbare weg.
Bovendien is het ook minder wenselijk de silo i n de "groen-blauwe m a n t e ľ ' t e situeren.
Daarvoor willen wij het stuk bouwblok vooraan tegen de openbare weg ( zie arcering) laten
vervallen.
En verklaar hierbij dat op het nieuwe bouwvlak geen gebouwen worden gerealiseerd, alleen
een mestsilo. T evens bedraagt de maximale hoogte van de te realiseren silo 4,5 meter.
De aanvulling bestaat hieruit dat iets meer bouwblok wordt ingeleverd, omdat i n het nieuwe
bouwvlak de silo 3,5 m van buitenzijde verwijderd moet z i j n en daarnaast wordt de silo
dichter bij de stal gerealiseerd.
Dit heeft tot gevolg dat er iets meer bouwblok aan de voorkant moet worden ingeleverd.
Bovendien is het nadrukkelijk niet de bedoeling om i n het resterende bouwblok tussen stal en
weg nog een nieuwe stal te realiseren, een nieuwe woning is optioneel.
Ik hoop U hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

A.P.J. Mulders.
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