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Geachte leden van de gemeenteraad en geacht college,

Wij sturen u deze email om onze grote zorgen te uiten over boerderij Oostdorp in
Poortugaal.
Zoals u misschien nog bekend waren wij aanvankelijk geïnteresseerd het pand te 
kopen, maar hebben wij inmiddels het pand direct tegenover de boerderij 
aangekocht.

Reeds in oktober 2012 hebben wij u dringend verzocht zo snel mogelijk met een 
oplossing te komen voor dit zwaar vervallen pand waar wij nu direct op 
uitkijken. Heden, juli 2013 is er helemaal niets ondernomen.

Vandaag gebeurde dan waar wij altijd bang voor waren: wederom is de boerderij, 
voor de vierde maal, in de brand gestoken.

De brandweer is uren bezig geweest het pand te blussen. In gesprekken met 
brandweer merkten we op dat ook de brandweer enorm terleurgesteld is in het feit
dat er maar geen actie vanuit de gemeente komt.  De brandweer heeft het dak op 
meerdere plaatsen met kettingzagen moeten inzagen, dakpannen verwijderd, deuren 
en kozijnen gesloopt. Inmiddels ligt er dus een voor de vierde maal in de brand 
gestoken, zwaar verwaarloosde, kapotte boerderij pal voor ons raam en midden in 
een woonwijk. Bovendien heeft de brandweer aangegeven dat ons pand ook gevaar 
loopt bij een brand in boerderij. Dat beangstigt ons enorm.

Wij willen dan nu ook echt dat er eens een doorbraak komt in deze langlopende 
zaak van rechtzaken, hoger beroepen en zeer afwachtend beleid van de gemeente. 
Het is onacceptabel dat dat in onze gemeente gebeurt.
Dan spreek ik nog niet eens over de kosten die gemeente al heeft gestoken in 
onderhoud en advocaatkosten. Wij mogen toch hopen dat er nu niet weer voor 
duizenden euro's aan afzichtelijk reparatiewerk wordt verspild. En de kosten die
het voor de gemeenschap met zich meebrengt: al die uren politie en 
brandweerkosten. Ons inziens niet acceptabel, zeker niet gezien de huidige 
economische tijden waarin we verkeren.

Graag horen wij van u terug,

Met vriendelijke groet,
Laurie den Braber& Marcel Rijkee
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