Om een beeld te geven van onze opluchting dat er iets positiefs gebeurde na zoveel jaar
directe zorg en altijd latente dreiging wat er met het schoolgebouw fout kon gaan, kunnen wij
u vertellen dat wij het “hek gevierd” hebben met een buurt-BBQ.
De belangrijkste uitganspunten en onderwerpen op een rij bij de voorgenomen plannen/
woningen door de heer en mevrouw








passende bebouwing ( conform de door u getoonde wensen van 4 vrij staande
woningen ),
geen projectspeculatie of maximale winstdoelstellingen vanuit projectontwikkelaars
van buitenaf,
snelle procedures en besluitvorming, goed overleg voor een maximaal haalbare
consensus met alle betrokkenen,
de bovenstaande projectontwikkeling op deze wijze, moet o.i. gezien worden als een
zeer breed uitgevoerd burgerinitiatief,
de ontwikkelaar is zelf bewoner, dit geeft een (zekere) garantie voor kwaliteit en goed
sociaal gedrag naar de andere bewoners,
de omwonenden zullen de heer en mevrouw
strikt volgen bij de
ontwikkeling en kritisch zijn bij het beoordelen van hun plannen,
de omwonenden steunen de heer en mevrouw
met inachtneming van het
voorgaande volledig.

Wij gaan er van uit dat de procedure nu snel kan worden afgerond. Ons verwachtingspatroon
is al heel vaak bijgesteld en moest heel flexibel worden gehanteerd. Maar we gaan uit van het
verder invullen van onze buurt met een mooi project op de schoollocatie, die passend is met
de huidige investeringen o.a. aan de Kleidijk en Molendijk. Een mooi stuk Rhoon ontstaat
hier, vanwege m.n. inspanningen van particulieren. Wij hopen dan ook dat u het ingezette
spoedig zult afronden,
traject met
Mogelijk dat het draagvlak van omwonenden voor de door
beschreven plannen
nog tot enige twijfel uwerzijds kunnen leiden. In dat geval willen wij, omwonenden, die
mogelijke overweging meteen wegnemen. Op grond van de gevoerde procedure tot heden en
gevoelsmatig, gaat al onze voorkeur uit naar zo’n vergelijkbaar initiatief als voorgaand
beschreven, door de heer en mevrouw
Zij kunnen dan ook volledig rekenen op
onze steun.
Hoogachtend,

Namens de direct omwonenden,
Families,

