
From: inekegj@home.nl <inekegj@home.nl>
Sent: donderdag 21 januari 2016 12:01:50
To: info (gemeente Steenbergen)
Cc: secretariaat@bisdombreda.nl 
Subject: Petrus & Paulus kerk te Dinteloord

Geacht College, Geachte Gemeenteraad, Geacht Bisdom Breda,

Met schrik lazen we gisteren in de Steenbergse Bode dat er plannen zijn om de leegstaande PP kerk om te bouwen als verblijven voor seizoens 
migranten t.b.v. varkensboer Heinz Derksen.

We vinden het nogal erg dat we in een huis aan huis blad moesten lezen dat onze dagelijkse leefomstandigheden in het geding zijn.

Inmiddels hebben we de heer Derksen via FaceBook een mail gestuurd met onze bezwaren.

Het kan toch niet waar zijn dat een zo ingrijpende verandering in onze directe leef omgeving zonder ons in kennis te stellen doorgezet wordt, 
zonder de directe omwonenden daarvan op de hoogte te stellen?

We delen u mede dat we zo nodig via Juridische weg deze plannen zullen bestrijden en zo nodig een proces aan zullen spannen tegen de 
vestiging van verblijven voor arbeids migranten, met de daarbij horende bouw overlast.

Onze stichting voor opvang van bejaarde katten bestaat bij de gratie van rust, hetgeen deze dieren nodig hebben. Met de komst van 30 
verblijven binnen de kerk is de rust voorbij.

Dat betekent tevens dat de waarde van ons huis sterk in prijs zal dalen.

Het lijkt ons een normale gang van zaken dat omwonenden zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld van plannen voor deze 
verblijven binnen de RK Petrus en Paulus Kerk te Dinteloord.

We lazen in het zelfde artikel dat de Dorpsraad Dinteloord op de hoogte is van de plannen, maar ook de Dorpsraad hult zich in diep zwijgen 
naar de direct betrokkenen – de omwonenden.

We willen inspraak en mee beslissen over onze directe leefomgeving, tenslotte moeten ook wij jaarlijks een fors bedrag van ca. 900 euro OZBE 
aan de Gemeente betalen.

We hopen zo spoedig mogelijk van u te horen,

Vriendelijke groeten,

Dintelkat

GJ van den Eijkel en B. van den EijkelCorte

Stoofdijk 16

4671 CR Dinteloord
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