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Klaas de Poel B.V.
Groningerstreek 25
9871 PG Stroobos
telefoon (0512135 2200
telefax (0512) 35 20 g0
www.kfaasdepoel.nl
e-mail: ínfo@klaasdepoel. nl
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Swift adres RABO NL 2U
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Geachte dame heer,

Naar aanleiding vande hoorzittngín Rehoboth te Gerkesklooster op 23 meihet volgende.wij vernarnen daar clat in het nieuwe bestemmingsplan er onã"t voonvaarden toch bewoningwordt toegestaan aan de Friesestl.eek 9,

r onze buitenlandse medewerkers.
streek 9.
dienen hadden wij graag al in dit stadir¡m
veru'eglng,rvilt¡emen.

ontvangst goederen. Ínschr. nr. K.v.K,: 010ô519g.
no. 208i95 zoals gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden.
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Betalingscondilies: Betaling netto contant bínnen g dagen na
AIle transacties geschieden volgens onze voonvaarden onde¡
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CollegevanB&W
Gemeente Achtkarspelen
Stationstraat 18

92852V Buítenpost

Stroobos, 37-05-2072

Betreft: lnspraakreactieophetbestemmingsplanGerkesklooster-Stroobos

Geacht college van burgemeester en wethouders,

Graag wil ik een verzoek índienen om binnen de bestemming "Bedrijven"een activiteitencentrum toe
te staan tbv. de camping & haven en de woon,werk en- leervoorziening De 4 elementen op het
adres Groningerstreek 34 in Stroobos.
Tevens wil ik vragen orn een maximaal bebouwingspercentage of te bebouwen oppervlak voor heel
het campingterrein, Dit om zelf de vrijheid te hebben om dingen te plaatsen zonder vast te zitten
aan de bouwvfakjes.

Met vriendelijke groe!
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Mondelinge inspraak

Van

Datum

Betreft

mw. W,F, van der Lugt

6 juni 2012

inspraak dhr

De heer vraagt of het mogelijk is een parkeerterrein voor vrachtwagens op
het perceel Verlaatsterweg 10a in te richten ten dienste van zijn bedrijfsvoering op het
perceel Verlaatsterweg 12 en dit in het bestemmingsplan als zodanig te bestemmen.

Noot voor beantwoording :

milieu: is mogelijk indien de transportbewegingen plaatsvinden tussen 7.00 en 19,00 uur,
wel een melding in het kader van de vergunning doen!
Indlen in avond en nachturen dan is een akoestische onderbouwing noodzakelijk, Het
oprichten van bebouwing ten behoeve van een transportbedrijf (mil. cat 3,2) is niet
mogelijk (gelet op afstand tot burgerwoning).
Optie : bestemmen als opslagterrei n voor tra nsportrepa ratiebed rijf zonder
bouwmogelljkheden.
Let op: perceel is nog níet in eigendom, dit kan betekenen dat de huidige eigenaar in zijn
rechten aangetast wordt, overleg met en
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de semeenre Achrkarspeten

9285 ZV'Buitenposl

Gerkesklooster, I g juni 2O1 2.

Betreft: Bestemmingsplan Gerkesklooster _ Stroobos

Geachte college,

Ik veacek u dit ín
nernen.

Hierbijverzoek ik
PA Stroobos, om kk
verplaatsen in de 2, 9871

sectie r nummer s r" tu
ham

van Gerkesklooster _ Stroobos mee te

Met

Mede namens
kkeling BV
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B en W van de gemeente Achtkarspelen
Postbus 2 -
9285 ZV Buitenpost

Gerkesklooster, lg junr ZAe

Betreft: 6estenrnlinosplan Gerkesklooster _ Strooboslnzake: terreinen Häendie NZ Stroobls

Geachte college,

lk vezoek u dil schrijven in het te wijzigen b

rnrngsplan Gerkesklooster _ Stroobos ruímte
dien hiervoor behoefte ís. Een focatÍe
e Stroobos.

ven en zo mogelijk uit te breiden.
gelijkheid om hier een loods te bour¡¡en en
ingediend.

!¡]::?xïLïãîråLï.rm de huidÍse besrenrmins van het perceer Hoerrdiep NZ 3, e87.1 pA
ngvand ine
tuk terrei ren IÎ.?'T',en mogelijke kopers
noorde¡ii e ric llJKneden op het weíland

tvoning Hoendiep NZ 3a te
orndat er reeds een verzoek voor een bedrijfsloods is ingediend verzoek ik u hier rekeningmee te houden in de wijziging van fref neitemm¡ngsplan]--.-,'

te Stroobos ook nog
t brjen cp dit perceel
drijf LHK te Stroobos

estemmingsplan van Gerkeskfooster _ Stro bosmee te neme

\¡
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hrijven in het te r,^ríjzigen besternrningsplan van Gerkesklooster - Stroobos

g *n W van de gemeente Achtkarspelen
Postbus 2
92BS ZV Buitenpost

Gerkesklooster, 1g juni 2012.

Betreft: Bestemmingspran Gerkeskrooster : strooboslnzake' verlaatstemieg 10, gB73 pA cert<est<tooster

Geachte college,

ik u om de hrridíge bestemling van het perceel Verlaatstenr/eg 10, ggz3 plte handhaven en uit te breide,inret de mogerijkh;il';;;;'ä,.'
um.

Daarnaast verzo.eken wij u orn het bouvr¡n¡lak op dii perceel te vergroten, zodat er ruimeremogerijkheden zijn voor herbouw op deze rocai¡e



Stroobos, 18 juni ZOIZ.

Met vriendelijke grpet,

Betreft bestemmingsplan Gerkesklooster Stroobos
Groningerstreek 33,34 en 35

Geachte mevrouw van der Lugt,

Wij hebben een aanta n tot verandering van het conceptbestemmingsplan van O_os, o¡i zùn niet echte wijzigingen maarmeer dingen die door Deze zijn in onze ogen:

eten Groningerstreek 33, 34 en 35.
werkbestemmi ng, bedrijventerrein
laten bestaan.

bes n
e,d.
reat dt nu

2' op bladzijde 16 staat ons bedríjf, D,schat, scheepsreparatie enscheepsmotoren niet vermelo. "o¡t 
¡s hier ar gevestigd vanaf 1997 arsonderriggend bedrijf van v.o.f. D,schat en vrlscÀuiing.

4, In het ontwerp bestem ê rr.\ânrna.
bedrijfsterreinen 33 en e toegangsdijk langs de

volsens ont lranaiser a 
';ti;,1ä:"treatie 

bestemming: Het is
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te Achtkarspefen

t.a llege van Burgermeester en Wethouders
Stationsstraat 18
9285 NH Bu¡tenpost

Stroobos, 4 )uni 2Ot2

onderwerp: Bezwaar op bestemmingsplannen Gerkesklooster - stroobos

Geacht college,

Op 23 meij.l. heeft de gemeente haar plannen omtrent mogelijke wijzigingsvoorstellen ken baa r
gemaakt,

Zo is ook tijdens die vergadering van 23 meij.l, door een van uw ambtenaren, dhr. Noordbruis,
genoemd dat de gemeente in gesprek is met Loonbedrijf Plantinga. Met de mededeling om dit
bedrijf zích mogelijk te laten vestigen op het agrarisch gebíed tussen Sarabos en het Hoendiep NZ

Dít onderwerp is niet in de presentatie van de bestemmingsplannen meegenomen.
Dat kan ook níet, omdat het aangegeven gebied een agrarische bestemming heeft,
ln de betreffende weilanden huísvesten diverse bedreigde vogelsoorten, zoals de grutto, kieviç
tureluur e.a.. Deze vogels en hun leefgebieden mogen in Gerkesklooster - Stroobos niet verloren
gaan,

Vestigen van bedrijven op een dergelíjke locatie, in dit geval een groot loonbedrijf, levert naast
geluidsoverlast op buitengewone tijden, ook veel verkeersintensiteit op. De weg Sarabos ís een
belangrijke fietsroute voor o.a. toeristen met beperkt gebruik door aanwonenden. Al met al een is
het nu een rustige en verkeersveilige omgeving.
Een bedrijventerreinen op die lokatie is een aanslag op onze natuur en de rustige omgeving.

lk verwijs met deze brief ook naar gemaakte afspraken tussen het rijk en gemeenten omtrent
aangeweze n lokaties voor nieuwe uitbreidingen van bedrijvente rreinen.
Het dorp Gerkesklooster en stroobos is niet aangewezen als groeíkern.

Het moet u als gemeente bekend zijn dat het loonbedríjf Plantinga eerder uit het dorp is geweerd.

ln afwachting van uw reactie.

Hoogachtend,

r I Jtlilr 2Ðt?
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Gemeente Achtkarspelen
t.a.v. College van Burgermeester en Wethouders
Stationsstraat 18

9285 NH Buitenpost

Stroobos, 8 juni 2012.

Onderwerpr Gerkesklooster - Stroobos - Loonbedrijf Plantinga

Geacht college,

Op 23 meij.l. heeft de gemeente haar plannen omtrent mogelíjke wijzigingsvoorstellen kenbaar
gemaakt. Tegen enkele van uw voornemens hebben wij onze mening/bezwaren kenbaar gemaakt via
een separate brief.

ln deze brief vragen wij uw aandacht voor bovenstaand onderwerp

Tíjdens de vergaderíng van 23 meij.l. in het dorpshuis Rehoboth is door een van uw ambtenaren,
dhr. Noordbruis, genoemd dat de gemeente bezig is met Loonbedrijf Plantinga om deze mogelijk te
laten vestigen ín eeen gebíed tussen Sarabos en Hoendiep. Daar tekenen wíj nu reeds bezwaar tegen
aan

Het gedeelte weidegrond Sarabos - Hoendiep heeft voor de volle 100% een agrarische bestemming.
En in deze weilanden huísvesten diverse bedreigde vogelsoorten. De natuur heeft het al moeilijk
genoeg, nog meer bebouwing en beton tast de leefomgeving van weidevogels aan.
ln Gerkesklooster - Stroobos, zo is onze mening toegedaan, moet meer op gebied van recreatie en
toerisme worden ontwikkeld. Bedrijventerreinen met veel leegstand en achterstalligonderhoud, zijn
ruimschoots voorradig in de omliggende dorpen. Dorpen die daar ook al een goede infrastructuur
voor aan en afuoerend verkeer hebben.

Vestigen van welk bedrijf dan ook op de locatie Sarabos - Hoendiep, in dit geval een groot
loonbedrijf, levert geluidsoverlast.van en door verkeer van grote machines. En geluidsoverlast, daar
hebben we in het dorp al genoeg van zoals u bekend moet zijn; "Wij refereren naar onze veelvuld¡ge
cbrrespondentie met de gemeente inzake geltìidsoverlast varìuit Hoendiep NZ 5 ih eigendom van dhr
P. Kuipers en de door u aangehaalde kwesties Barkmeijer en Sikma.

ln het convenant wat door het,rijk is gesloten rnet de g€meenten omtrent o,a. aanleggen van
hergebruik van bestaande en oprichten van ñieuwe bedrijventerreinen is Gerkesklooster - Stroobos is

niet aangewezen voor het ontwikkeling van dergelíjkê terreinen. ,

Pagina 1 van 2



In afwachting van uw reactie.

Hoogachtend,

Pagina 2van 2
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Gemeente Achtkarspelen
t.a.v, College van Burgerrneester en Wethouders

Stationsstraat L8

9285 NH Buitenpost

Stroobos, 4 juni2O72

Onderwerp; Bestemmingspla nnen Gerkesklooster - Stroobos

Geacht college,

Op 23 meij.l. heeft de gemeente haar plannen omtrent mogelijke wijzigingsvoorstellen kenbaar
gemaakt.

Via dit schrijven vragen wij uw aandacht omtrent onze bezwaren betreffende enkele van uw
plannen;

1. Voornemen van de gemeente omtrent het wijzigen van bedrijfsbestemming met betrekking

tot de landtong ten westen van het bedrijf Barkmeijer

2. Melding van bestemming Hoendiep NZ 3 alfeen woonbestemming, was gemengd

3, Voornemen van de gemeente om de jachthaven van Stroobos te gebruiken deels als

woonschepen lokatie
4. Voornemen van de gemeente de lokatie van de Camping (nu de 4 elementen) aan te passen

5, Aanpassen van de zoneríngsgenzen
o Barkmeijer / Melkfabriek
o Bedrijventerrein Hoendiep NZ 5

Ad 1.

Uw voornernen om deze bestemming te wijzigen zijn wij het niet mee eens.

Dit stuk is uitstekend geschikt om een op toerísme en watersport gericht bedrijf op te richten c.q. te
vestigen. Wij zijn van mening dat er meer geinvesteerd rnoet worden in deze bedrijfstal<. Deze

lokatie met water aan weerszijden leent zich uitstekend voor toerisme en watersport en het zou een

goede blikvanger zijn voor dit dorp,
Bedrijfsuitoefening voor recreatie en toerisme is met de huidige regelgeving niet milieu belastend.

Zelfs, zo is onze mening, kan.er mits aan voorwaarden voldaan, Barkmeijer uitgebreid werden.

Dus activeer dit gebied.

Ad 2.

Uw aanduidinþ op de kaart dat Hoendiep Nz 3 enkel en alleen woonbestedrming heeft, is niet
correct. Wij hebben een overzicht eerdervan u onvangen waarbij deze lokatie staat aangèduid als

gemengde bestemming
Ook aan de Hoendiep NZ 5 is nu enkel en atleeri aangegeven afs bedrijventerrein, dít is volgens bij

ons bekende informatie ook niet juist. Het huis van mevr. e heeft volgens onze gegevens een

woonbestemming. De lokatie van R&A Autobedrijf heeft volgens de in ons bezít zijnde tekening van

de gemeente ook een woonbestemming, Referentíe:gespreksverslag B maart 2010 met dhr.

Noordbruis.

Pagina 1 vair 3
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wíj kunnen uw voornemen dan ook niet rijmen en verzoeken derhafve ons híerover uitgebreid enschriftelijk te inforrneren. uiteraard stellen wii de bestemming Hoendiep NZ 3 met gemengd karakter
ongemoeid te laten.

uw voornemen om de jachthaven deels als woonschepen lokatie te gebruiken is door ons reeds
eerder als bezwaarlíjk aangekaart.
wij hebben reeds onze bezwaren kenbaar gemaakt vía onze brief 2 augustus 2011 en een
vergadering rnet dhr. Noordbruis 14 juni 2011. van deze gesprekken hãbben wíj u als college
eveneens schriftelijk op de hoogte gesteld, Het doet ons inziens afbreuk aan de functie alsjachthaven en de recreatieve bestemming die op dat gedeelte rust. verandering van bestemmingleidt, zo is onderhand gebleken, ook tot economische schade aan andere aan dit stuk gelegen en inde omgevíng gevestigde bedrijven,
Dus voor dit gedeelte geldt, dat wij de recreatieve kant meer ontwikkeld willen zien,
Een woon-werk voorziening is prima, maar niet op die lokatie.

voor zover wij hebben kunnen vaststellen hebben wrj op onze correspondentîe betreffende onzeeerder ingediende.bezwaren geen reactie van u gehad
wij verzoeken u derhalve alsnog onze correspondentie ín behandeling te nemen en op onze
bezwaren te reageren.

Ad 4.

uw voornemen om de bestemmÍng van de huidige campÍngrocatie aan te passen.
u heeft via de vergadering ons niet duidelijk kunnen maken- op welke wijze aanpassing zougeschieden' wel is ons via tekeníngen en schetsen dat er rog.l¡L bouwplannen zouden bestaan.Bouwplannen voor iets wat helemaal niets te maken heeft met de recreatieve functie enbedrijfsvoering van campirrg en jachthaven.
ook omtrent de mogelìjk nieuwe ínvulling van bedrijvígheid van de camping hebben wij reeds
bezwaren ingediend (zie punt 3)
Bezwaren rnet o.a, de grondslagen:
- verminderde functie van de camping en dus verminderde recreatieve functie voor ons dorp,- verhoogde risico's m.b.t. verkeersveirigheid Gr lningerst reek zz
- slechte bereikbdarheid van het adres waar de .rrping is gevestigd
- mogelijke plannen voor bebouwing op een recreatieve lokatie voor een vorm van zorginstell¡ng
hebben wij daarom reeds ars niet gewenst aangemerkt zie ook punt 3.

Ad3

Ad5

gerneente ons tijdens de vergadering ons
neriñgsgrenzen zijn aangepast, op welke
en de voorgestelde wijziging op de nieuwegeluidszone gebieden heeft .'

wij hebben onvoldoende antwoorden gekregen op onze vragen betreffende de kwestie Barkmeíer,sikma' Tijdens de vergadering hebben wíj tevens gerefereerd naar de regelmatig terugkerende
klachten betreffende geluidsoverlast van het terrrein van dhr gevestigd aan de Hoendiep'NZ 5.

Pagina 2van 3



op grond van voorgaande tekenen wij bezwaar aan tegen uw voornemen zoneringsgrenzen op deze
wijze aan te passen.

ln afwachting varì uw reactie.

Hoogachtend,

Pagina 3 van 3



Berliht ontvangst

d.d, -t l't
Gemeente Achtkarspelen
t.a.v. College van Burgermeester en Wethouders
Stationsstraat 18

9285 NH Buitenpost

Stroobos, tB juni20L2.
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Onderwerp: Gerkesklooster - Stroobos - Loonbedrijf Plantinga

Geacht college,

Op 23 meij.l. heeft de gemeente haar plannen omtrent mogelijke wijzigingsvoorstellen kenbaar
gemaakt. Tegen enkele vân uw voornemens hebben wij onze mening/bezwaren kenbaar gemaakt via
een separate brief.

ln deze brief vragen wij uw aandacht voor bovenstaand onderwerp.

Tijdens de vergadering van 23 meij.l. in het dorpshuis Rehoboth is door een van uw ambtenaren,
dhr. Noordbruis, genoemd dat de gemeente bezig is met Loonbedrijf Plantinga om deze mogelijk te
laten vestþen in eeen gebied tussen Sarabos en Hoendiep. Daar tekenen wíj nu reeds bezwaar tegen
aan.

Het gedeelte weidegrond Sarabos - Hoendiep heeft voor de volle L00% een agrarische bestemming.
En in deze weilanden huísvesten diverse bedreigde vogelsoorten. De natuur heeft het al moeilijk
genoeg, nog meer bebouwing en beton tast de leefomgeving van weidevogels aan.
ln Gerkesklooster - Stroobos, zo is onze mening toegedaan, moet meer op gebied van recreatie en
toerisme worden ontwikkeld. Bedrijventerreinen met veel leegstand en achterstalligonderhoud, zijn
ruimschoots voorradig in de omlíggende dorpen. Dorpen die daar ook al een goede infrastructuur
voor aan en afuoerend verkeer hebben.

Vestigen van welk bedrijf dan ook op de locatie Sarabos - Hoendiep, in dit geval een groot
loonbedrîjf, levert geluidsoverlast van en door verkeer van grote machines. En geluidsoverlast, daar
hebben we in het dorp al genoeg van zoals u bekend moet z¡jn; "Wij refereren naar onze veelvuldige
correspondentie met de gemeente inzake geluidsoverlast vanuit Hoendiep NZ 5 ih eigendom van dhr
P. Kuipers en de door u aangehaalde kwesties Barkmeijer en Sikma.

ln het convenant wat door het rijk is gesloten met de gemeenten omtrent o.a. aanleggen van
hergebruik van bestaande en oprichten van nieuwe bedrijventerreinen is Gerkesklooster - Stroobos is
niet aangewezen voor het ontwikkef ing van dergelijke terreinen.

lngel<omen d.d.

2 ? fiíi{t 2üt2

No.O
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Afd.PiP'r)
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ln afwachting van uw reactie

Hoogachtend,

Pagina 2vanZ



Berlcht ontvangst

d,d. 5 /'tLGe meente Achtka rspelen
t.a.v. College van Burgerrneester en Wethouders
Stationsstraat 18
9285 NH Buitenpost

lncekornen d.d

? 2 J|jtii å,1i3
Stroobos, 19 juni 2OI2 No.O

Afd ßo
Onderwerp: Bestemmingsplannen Gerkesklooster _ Stroobos

Geacht college,

op 23 mei j'l' heeft de gemeente haar plannen omtrent mogelijke wijzigingsvoorstellen kenbaargemaakt.

via dit schrijven vragen wij uw aandacht omtrent onze bezwaren betreffende enkele van uwplannen:

t' voornemen van de gemeente omtrent het wíjzigen van bedrijfsbestemming met betrekkingtot de landtong ten westen van het bedrijf Oaitmei;er2. Melding van bestemming Hoendiep NZ 3 aileen woonbestemmÍng, was gemengd3' Voornemen van de gemeente om de jachthaven van stroobos te gebruiken deels alswoonschepen lokatíe
4' voornemen van de Bemeente de lokatie van de camping (nu de 4 elementen) aan te passen5, Aanpassen van de zoneringsgenzen

o Barkmeijer / n¡elkfabríek
o Bedrijventerrein Hoendiep NZ 5

Ad1

ijn wij het niet mee eens.
n watersport gericht bedrijf op te richten c.q. te
ts aan voorwaarden voldaan, om Barkmeijer uit

Deze lokatie met water aan weerszijden leent zich uitstekend voor toer¡sme en watersport.Een dergelijke bedrijfsuitoefening is met de huidige regelgeving niet mileu belastend.

Ad 2.

uw aanduiding op de kaart dat Hoendiep Nz 3 enkelen alleen woonbestemming heeft, is nietcorrect. Wij hebbe
gemengd. ook aan 

n u onvangen waarbij deze lokatie staat aangeduid als

vorgenibijonsbek 
-- ñô :[:i'il,iliîåii:ry'r'.:i;,å',;Ji:ï:i*:î;,,

ie van R&A Autobedrijf heeft vofgens de in ons bel¡t zijnde tekening
emming.

wij kunnen uw voornerren dan :Ji.1iiJï:flH""ken derharve ons hierover uítgebreid enschrift elijk te informeren,



Ad 3.

Ad 4.

Ads

ln afwachting van uw reactie.

Hoogachtend,

chepen lokatie te gebruiken is door ons reeds als

wU op onze correspondentie geen reactie van u
spondentie in behandeling te nemen en onze

Uw voornemen om de bestemmin atie aan te passen.u heeft via de vergadering ons nie welek wijze aanpassing zougeschieden, Wel is ons kenbaar ge etsen dat er mogelijk bouwplannen

drijfsmatige invulling van de camping hebben wij

minderde recreatieve functie voor ons dorp,
ningerstreek zz

mping is gevestigd
atieve lokatie voor een vorm van zorginstelfing
merkt.

n,

ft de gemeente ons tijdens de vergadering ons
de zoneringsgrenzen zijn aangepast en op welke

wij verwijzen hierbij naarregelmatig terugkerende klachten omtrent geluidsoverlast aan deHoendiep NZ 5. op grond hiervun t"k"n.n-wij bezwaar aan tegen uw voornemen.Wij verzoeken de gemeente dan ook ons beter te informeren.



Gemeente Achtkarspelen
t.a,v. College van Burgemeester en Wethouders
Stationsstraat L8
9285 NH Buitenpost
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Ge rkesklooster -Slroobos tijunizol2

Ondenverp : Bestemmingsplan Gerkesklooster- Stroobos

Geacht college.

Hierbij een reactie op de plannen die in de bijeenkomst op 23 meij.l, kenbaargemaakt zijn
omtrent de wijzigingsvoorstellen bestemmíngsplan.
De wijzigingsvoorstellen bestemmingsplan met betrekking tot het recreatiegebied De
Landtong thans genaamd de 4 elementen geven bij ons bezwaren.
Wij hebben deze bezwaren al in eerdere communicaties kenbaargemaakt, maar mochten
tot op heden geen duidelijke reacties van uw kant ontvangen.

De activiteiten zoals die nu aan het gebeuren zijn en dan met name het woon-werk en
leerproject zullen er toe leiden dat de recreatieve doeleinden van de voormalige landtong
verloren zullen gaan.

Er Ís geen enkele garantie over de doelgroep waar dit project voor wordt opgezet.
Het kunnen dus zowel rnensen zíjn met een geestelijke of lichamel'rjke handicap als mensen
rnet verkeerde bedoelingen en of verslavingsproblemen.
Hiervoor vragen wij om meer duidelijkheid en garanties.

De wijzigingsvoorstellen om in de passanten jachthaven woonschepen af te meren (vaste
ligplaats) zal er toe leiden dat de recreatieve doeleinden van de passanten jachthaven
verloren zullen gaan.

Dit alles leidt tot inkomstenderving van het bedrijfsleven in onze dorpen .

De bereikbaarheid van de 4 elementen zal vanwege het vele industrieverkeer veel
problemen opleveren en wat erger is, veel onveilige situaties met zich mee brengen. ln het
bijzonder omdat het voetgangerspad langs de haven (hoendiep) niet rneer gebruikt mag
worden.

Sinds 1994 is dit voetgangerspad vrij toegankelijk geweest en werkte uitnodigend voor de
passanten alsmede de campinggasten om onze dorpen te bezoeken,
Doordat dit pad nu is afgesloten is er een onvriendelijk situatie ontstaan met betrekking tot
de recreanten en heeft een forse inkomensderving tot gevofg voor het bedrijfsleven in onze
dorpen.

Gonecl¡le Ãchtkarspelen
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Deze situatie is onacceptabel .

op grond van dit alles tekenen wij bezwaar aan tegen deze voorstellen en verzoeken degemeente dit bezwaarschrift ín behandeling te nemen en ons duidelijke informatie te
verstrekken omtrent bovenstaande zaken .

Hoogachtend,




