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In gesprek met Bouwfonds! 

Nadat wij gehoord hadden dat Bouwfonds ons verzoek om toe te treden tot het platform, in beraad hield hebben we de clubs 

benaderd om te zien of we wellicht samen konden optrekken. Op 3 december hebben we ze een brief gestuurd waarop we op 

20 december een antwoord ontvingen. Daaruit bleek dat zij ervoor hebben gekozen hun eigen weg te gaan. Zij zijn van mening 

dat daarmee het belang van de clubs het beste gediend kan worden. Dat geeft ons de ruimte om hetzelfde te doen en een 

eigen strategie te bepalen. We hebben 10 januari brieven gestuurd aan Bouwfonds en het College en gisteren werden we al 

gebeld door een secretaresse van Bouwfonds met de melding dat de heer Vos op vakantie is. Maar direct na zijn vakantie zal 

zij hem voorstellen ons uit te nodigen voor de komende platform bijeenkomst. Deze staat gepland voor 1 februari a.s. Daar zit 

nu dus eindelijk schot in. We wachten de uitnodiging in spanning af. 

 

BBG en Rode Contour 

BBG staat voor “Binnen Bebouwd Gebied” en wordt gehanteerd door de provincie. Het is vergelijkbaar met de “Rode Contour” 

die in de plankaarten van de gemeente wordt gehanteerd. Beiden geven aan waar wel en niet gebouwd kan worden. Nu is het 

zo dat de plankaart voor het bouwplan Neck Zuid een strook weiland in het plan opneemt dat buiten de Rode Contour ligt en 

een agrarische bestemming heeft. De provincie heeft dit stukje weiland opgenomen als zijnde Binnen Bebouwd Gebied. 

Ergens klopt er dus iets niet. Wij hebben de betrokken instanties uiteraard brieven gestuurd om hierover opheldering te 

krijgen. We hebben zo hier en daar al wat (licht hoopgevende) reacties gehoord. We zien de ontwikkelingen tegemoet. 

 

Actie is nuttig 

De vorige Contact Commissie avond was heel druk bezocht. Behalve ons agendapunt over de communicatie was er ook een 

probleem met het tijdelijk gebruik van het pleintje aa de De Grootweg. Het zou moeten dienen als parkeeropvang voor het 

dorpshuis en het moest de jaarlijkse kermis een plaats bieden. De omwonenden hebben zich daar fel tegen verzet en dat heeft 

geholpen. De gemeente gaat nu kijken naar andere mogelijkheden. Het zou toch veel onrust hebben voorkomen als de 

gemeente dit tijdig had gecommuniceerd met de bewoners. 

 

Contact Commissie 16 januari a.s. 

Op de agenda staat ons punt met betrekking tot de wijze van communiceren tussen Gemeente en CC, maar ook tussen CC en 

bewoners. We hebben de CC een brief gestuurd met o.a. het idee om email adressen te verzamelen zodat je mensen via email 

kunt informeren. Zo doen wij dat ook. We zijn benieuwd naar hun standpunt. 

 

De notulen van 12 december 2011 en de agenda voor 16 januari 2012 hebben wij hier bijgevoegd. We gaan ervan uit dat weer 

iedereen aanwezig is op deze avond. Aanvang 20.30 uur Dorpshuis. 

 

Zoals gebruikelijk staan alle brieven en andere documenten op de website: www.de-neckers.eu 

 

 

 


