Landbouwbedrijf
Dingemans
Geachte mevrouw Van der Meer,
Op 28 augustus aanstaande is de eerstvolgende vergadering van de Commissie Ruimte en
economie. Op de gemeentelijke website las ik de agenda en de lijst van ingekomen stukken.
Onder nummer 23 staat een stuk vermeld van Van de Noort. Als bijlage bij dat stuk is een
brief aan de raadsleden gevoegd over de reconstructie van de Molendijk.
Ik wil u er op wijzen dat deze bijgevoegde brief niet geschreven is door Van de Noort zelf,
maar op 1 juni als bijlage bij een mail aan de raadsleden is verstuurd door Lorenz Brooijmans
en ondergetekende namens Landbouwbedrijf Dingemans.
Wij hebben ernstige bezwaren ten aanzien van het plan van het college van b. en w. om op de
Molendijk eenrichtingsverkeer in te stellen. Omdat wij op de twee inloopavonden geen
afdoende antwoorden kregen op onze vragen en ook geen enkele reactie kregen op de
tweemaal door ons ingediende zienswijzen hebben we de raadsleden deze brief gestuurd. We
maken ons ernstig zorgen!
Wij wilden aandacht vragen voor een verkeersmaatregel ten gunste van een kleine groep
bewoners, die echter grote gevolgen heeft voor bedrijven en de bewoners van verschillende
woonstraten, die met een toename van verkeersintensiteit worden geconfronteerd. En in hun
bedrijfsvoering worden belemmerd. We willen aandacht vragen voor toenemende
verkeersonveiligheid in de kern Dinteloord, die veroorzaakt wordt door deze
verkeersmaatregel.
Om dit probleem ook onder de aandacht te brengen van onze dorpsgenoten en collegabedrijven hebben wij een kopie van deze brief naar hen gestuurd. Ook de familie Van de Noort
kreeg een kopie en heeft vervolgens een mail met haar bezwaar naar het college gestuurd, met
toevoeging van deze bewuste brief.
Ik zou u willen vragen de desbetreffende aan de raadsleden gerichte brief van ons als zodanig
toe te voegen aan de lijst ingekomen stukken, maar dan met de namen Brooijmans en
Dingemans als indieners ervan. Uiteraard zijn we blij dat de familie Van de Noort het met het
in de brief gestelde eens is.
Mogelijk komen wij nog met een verzoek bij u om in te mogen spreken over de
verkeersmaatregel op de vergadering van 28 augustus.
Met vriendelijke groet,
Desi Dingemans

