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Geachte heer Wunderink,
Hierbij wil ik reageren op het visiedocument van Het Buijtenland van Rhoon.
Nadat ik het document heb gelezen, ben ik het totaal niet eens met de visie van
de heer Heijkoop .
Wat mij stoort, is dat de heer Heijkoop het doet voorkomen dat hij 3 gegadigden
heeft om het gebied te beheren waaronder de Buitenhof en nog 2 maneges die
allemaal buiten het gebied liggen. Dat betekent dat er nog steeds geen draagvlak
is onder de rest van de boeren, wat wel nodig is.Het lijkt er sterk op dat de
Buitenhof een persoonlijke voorkeursbehandeling krijgt van de heer Heijkoop door
alvast alle grond die vrijkomt naar de Buitenhof te schuiven. Deze grond werd
voorheen door de andere boeren al jarenlang beteeld maar wij krijgen ineens geen
kans meer om het te pachten. Ik ben zelf inmiddels al 7 Ha kwijt door deze
praktijken, terwijl er beloofd was dat er niets zou gebeuren zolang er nog geen
oplossing was gevonden voor ons bedrijf.
Het volgende punt betreft het beheer van het landschapspark dat het allemaal
moet worden gesubsidieerd. Is dat verantwoord in deze tijd van crisis, omdat er
nog steeds bezuinigd moet worden.
Waar de heer Heijkoop het ook steeds over heeft, is stadslandbouw. Niemand weet
de definitie daarvan; is erg wazig allemaal.
Mijn aanbeveling is eerst nog meer eens heel goed te kijken naar de haalbaarheid
van al deze onzinnige plannen in deze economische moeilijke tijden. Het geld kan
beter ergens anders worden besteed; er zijn namelijk genoeg te korten. Anders
hoor ik graag z.s.m. waar we aan toe zijn, aangezien dit hele gebeuren al twaalf
jaar lang van invloed is op onze bedrijfsvoering.
Ik zie uw reactie graag tegemoet.
L. van Kampen
Essendijk 5
3161 ED Rhoon
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