Van: Leon Aanraad [mailto:l.aanraad@ziggo.nl]
Verzonden: dinsdag 16 april 2019 0:14
Aan: Meer, L. van der (gemeente Steenbergen)
CC: Arie van den Berg; F. Moonen; John Klaasman; hakim tampoebolon
Onderwerp: vermeende mogelijkheid om AFC uit te breiden ten zuiden van de Noordlangeweg
Beste Lenneke,
Vanavond werd _zomaar geroepen_ door de voorzitter van de Dorpsraad Dinteloord dat
uitbreiding van het AFC in de toekomst mogelijk zou zijn.
En dat daarom die locatie niet geschikt zou zijn voor grootschalige huisvesting van
arbeidsmigranten.
Onze werkgroep baseert zich graag op feiten.
Daarom heb ik gereageerd met verwijzing naar de reactie van de gemeente Halderberge in 2012,
en een mondeling onderhoud dat ik recent heb gehad met dhr. Piet Janmaat, directeur van de
Tom die mij verzekerde dat het project Prinsenland was afgesloten: de kavel ten zuiden van de
Noordlangeweg (die wordt doorsneden door de Derriekreek) was inmiddels verkocht aan een
agrariër. Dat laatste laat zich gemakkelijk verifiëren door navraag te doen bij dhr Piet Janmaat.
Wat de uitbreiding van het AFC betreft:
De gemeente Steenbergen heeft daar al initiatieven voor genomen in 2012, maar die zijn niet
goed gevallen bij de gemeente Halderberge. Dat blijkt o.a. uit onderstaand krantenartikel:
https://www.bndestem.nl/roosendaal/halderbergeprotesttegenuitbreidenafc~
a4b72fd2/
Ik voeg de bewuste brief van het college van burgemeester en wethouders als bijlage toe.
De provincie NoordBrabant beschouwt het AFC als _vol_ en zoekt naar een 2e glasgebied in de
omgeving van Deurne.
Zie bijvoorbeeld onderstaand bericht:
https://www.gfactueel.nl/Glas/Nieuws/2018/3/Brabanthoudtglastuinbouwbeleidtegenhetlicht263
475E/
Mocht de Dorpsraad Dinteloord, of de gemeente Steenbergen, over andere bronnen beschikken
die aantonen dat uitbreiding ten zuiden van de Noordlangeweg wel mogelijk is, dan houdt onze
werkgroep zich aanbevolen om die informatie te ontvangen.
Vriendelijk verzoek aan jou om deze email met bijlage te delen met de gemeenteraad van
Steenbergen of toe te voegen aan het verslag van vanavond.
Met vriendelijke groet,
Leon Aanraad
woordvoerder werkgroep behoud leefbaarheid Dinteloord

