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Aan het college van B & W 
 

 
 Etten-Leur, 25-09-2020  
 D66FrUP200925 
 
 
 
Betreft: Inspraak en betrekken bewoners bij bouwplan Hoge Neerstraat  
 
 
 
 
Geacht college, 
 
Op ons afgelopen “vertel het de fractie D66 Etten-Leur” hebben wij een goed gesprek gehad met een 
delegatie van bewoners rond het gebied waar bouwplannen zijn op de kavel van Hoge Neerstraat 2, de 
bestaande boerderij aldaar en de groenstrook langs de Vlaamse Schuur. 
Daar dit proces nog loopt willen we nu niet inhoudelijk op de plannen reageren, maar willen wij graag 
het volgende onder uw aandacht brengen. 
 
Van de delegatie waarmee wij spraken begrepen wij dat de initiatiefnemer bij het betrekken van de buurt 
bij de plannen alleen de direct aanwonenden betrekt, mensen die wat verder wonen maar wel in de 
directe omgeving zijn naar wij vernomen hebben niet betrokken en niet volledig geïnformeerd. 
Naar onze mening past dat niet in een zorgvuldig proces, omdat de plannen voor een groter deel van de 
wijk zeker een impact zullen hebben. Met zorg zien we nu een zelfde ontwikkeling ontstaan als bij de 
plannen aan de Couperuslaan. 
 
We verzoek het college een grotere ring om het bouwplan te betrekken en te luisteren naar de wensen 
en opmerkingen van de omwonenden en buurtbewoners, om te voorkomen, dat het draagvlak erg klein 
wordt. 
Op het plan zelf komen  wij zeker inhoudelijk nog terug als u de plannen aan de raad voorlegt, omdat 
hier naar onze mening ook als bestemmingsplan wijziging in de raad terug komt. Onze partij heeft dan 
ook zeker de behoefte dit plan te bespreken. 
 
Wij zien uw reactie graag tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet 
 
Fractie D66 Etten-Leur 
 
Ron Dujardin 
Fractie voorzitter. 
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