
From: mgriffie 
Sent: dinsdag 25 februari 2014 8:30:09 
To: OND/DIV 
Cc:  

Subject:  FW: Wsd 

 

Dames en heren,  
 
Graag in mijn werkvoorraad plaatsen.  
 
Met vriendelijke groet, 
  
Gemeente Steenbergen, 
Griffier, 
Lenneke van der Meer, 
tel.: 0167-543 371, 
mobiel: 06-85347707 
email: L.vandermeer@gemeente-steenbergen.nl, 
website: www.gemeente-steenbergen.nl, 
Postbus 6, 4650 AA  Steenbergen, 
Bezoekadres: Buiten de Veste 1, 4652 GA  Steenbergen. 
 
 
 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: Ad IJzermans [mailto:adijzermans@home.nl]  
Verzonden: maandag 24 februari 2014 22:50 
Aan: mgriffie 
Onderwerp: Wsd 
 
 
Bij deze zou ik het zeer prijs stellen dat u alle raadsleden van onderstaande op de hoogte wil brengen en 
deze mail aan hen door wil zetten. 
Bij voorbaat dank. 
 
Het betreft het volgende: 
In december 2013 hebben diverse bewoners aan de Oosthavendijk en Waterlinie een uitnodiging gehad 
van de gemeente Steenbergen omtrent de plannen om een woonzorgcomplex op de hoek Oosthavendijk- 
Fort te realiseren door WSD. 
Hier is veel bezwaar en commentaar op gemaakt door een groot aantal bewoners, men gaf toen duidelijk 
aan dat  men zich aan het bestemmingsplan diende te houden en dat dit complex hier totaal niet thuis 
hoorde. 
Volgens het bestemmingsplan 1 zouden hier zo genaamde vrijstaande dijkwoningen komen. 
Wethouder van Kesteren zou e.e.a. opnieuw bespreken met de architect en onze bezwaren over dit 
complex meenemen zodat hij bij de volgende informatieavond een grotere meerderheid van de bewoners 
in de buurt van het nieuw te bouwen woonzorgcomplex achter zich zou krijgen. 
Op 24 februari j.l is er opnieuw een informatieavond voor dezelfde bewoners geweest echter al de 
aanwezige bewoners die rondom dit eventueel te bouwen woonzorgcomplex wonen zijn tegen het plan 
dat gepresenteerd werd, men dient zich volgens ons te houden aan het huidige bestemmingsplan. 
Wethouder van Kesteren heeft ons verteld dat hij het bestemmingsplan 1 zodanig aan wil laten passen 
dat dit woonzorgcomplex toch op deze lokatie komt. 
Wij kunnen U vooraf al zeggen dat wij met circa 16 bewoners planschade in zullen gaan dienen mocht het 
bestemmingsplan veranderd en aangepast worden. 
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Wij willen U hiervan op de hoogte brengen, in een volgend plan staat wel een complex ingetekend om 
daar gerealiseerd te worden naast de pas nieuw aangelegde weg. 
Wij als aanwezige bewoners denken dat U totaal niet op de hoogte bent van de grote weerstand die er is 
omtrent dit nieuw te bouwen complex vandaar dat wij U hierop willen attenderen. 
Hopende kunt U hierin iets voor ons beteken. 
 
Namens betreffende bewoners appartementencomplex Adel en Baronie (Waterlinie) en Oosthavendijk te 
Steenbergen. 
 
Verstuurd vanaf mijn iPad 
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