
From: Meer, L. van der (gemeente Steenbergen)
Sent: 9 Mar 2020 16:27:13
To: balie DIV
Cc:
Subject: FW: vermeende mogelijkheid om AFC uit te breiden ten zuiden van de Noordlangeweg

Beste mensen, 

Graag onderstaande mail met bijlage inboeken, 

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

Lenneke van der Meer 

Griffier gemeente Steenbergen

tel.: 0167 - 54 33 71 

mobiel: 06-85347707

e.mail: l.vandermeer@gemeente-steenbergen.nl

Website gemeenteraad: www.raadsteenbergen.nl

Website: www.gemeente-steenbergen.nl

Postbus 6, 4650 AA Steenbergen

Bezoekadres: Buiten de Veste 1, 4652 GA Steenbergen

Aanwezig: maandag t/m donderdag

Van: Leon Aanraad [mailto:l.aanraad@ziggo.nl] 

Verzonden: vrijdag 6 maart 2020 13:30
Aan: Meer, L. van der (gemeente Steenbergen)
CC: hakim.tampoebolon@home.nl

Onderwerp: FW: vermeende mogelijkheid om AFC uit te breiden ten zuiden van de Noordlangeweg

Beste Lenneke,

Op dinsdag 16 april 2019 om 01:14 stuurde ik je onderstaande email met bijlage: het tijdstip was laat – of liever gezegd heel erg vroeg – 

omdat VWBLD op maandagavond eraan voorafgaand deel had genomen aan de beeldvormende vergadering Arbeidsparticipatie. Hoewel we 

ons in onderstaand schrijven �aanbevolen hielden� voor informatie dat uitbreiding ten zuiden van de Noordlangeweg w�l mogelijk is, 

hebben we die nooit ontvangen.

Met enige regelmaat pikken leden van VWBLD echter �signalen� op dat er toch ontwikkelingen zouden zijn om ten zuiden van de 

Noordlangeweg de glastuinbouw uit te breiden.

Met name de voorzitter van de Dorpsraad Dinteloord, Hakim Tampoebolon, is daar stellig in. Voor het laatst gisteravond toen we – VWBLD en 

Dorpsraad  samen uitgenodigd waren voor een informatief gesprek bij een agrari�r die samen met Statkraft plannen heeft voor een 

zonnepark, maar dat terzijde. 

Met verwijzing naar de Omgevingswet die in 2021 actief gaat worden, richt ik me als voorzitter van VWBLD tot jou als griffier met een beleefd 

en formeel verzoek aan �politiek, college en ambtenarij� om proactief in de geest van die Omgevingswet, VWBLD op grond van artikel 3 van 

haar statuten vanaf het allereerste begin te informeren over dergelijke initiatieven. En dat geldt uiteraard ook voor andere zaken die onder de 

Omgevingswet vallen.

Met vriendelijke groet,

Leon Aanraad
voorzitter VWBLD



signature_296070814

http://www.vwbld.nl

Van: "l.aanraad@ziggo.nl" 

Datum: dinsdag 16 april 2019 om 01:14

Aan: "Meer, L. van der (gemeente Steenbergen)" 

CC: "berg.arievanden@gmail.com" , "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 agrari�r. Dat laatste laat zich gemakkelijk verifi�ren 

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 2
e
 glasgebied in de omgeving van Deurne.

Zie bijvoorbeeld onderstaand bericht:

https://www.gfactueel.nl/Glas/Nieuws/2018/3/Brabanthoudtglastuinbouwbeleidtegenhetlicht263475E/

Mocht de Dorpsraad Dinteloord, of de gemeente Steenbergen, over andere bronnen beschikken die aantonen dat uitbreiding ten zuiden van de 

Noordlangeweg w�l 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
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http://www.behoudleefbaarheidindinteloord.nl/




	Message body

