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Aan het college van B & W 
 

 
 Etten-Leur, 13-06-2021  
 D66FrUP210613 
 
 
 
Betreft: mogelijke plannen bij restaurant Hoge neer  
 
 
Geacht college, 
 

In de pers lazen wij het bericht dat het restaurant Hoge Neer door de familie Fikke is verkocht aan een 

vastgoedontwikkelaar. Op zich is dat een kwestie waar wij ons verder niet mee hoeven te bemoeien. 

Echter in het artikel wordt ook aangegeven dat dit is gebeurd met plannen om op die plek 

appartementen te bouwen. Dit gaf ons aanleiding toch u als college een brief te schrijven en enkele 

vragen te stellen. 

1. D66 vraagt zich af, of over deze plannen contact is geweest met het college. Zo ja wat is uw 

standpunt met betrekking tot die plannen? 

2. Naar onze mening hebben de boerderij en Pannenkoekhuis evenals de afgebrande Vlaamse 

schuur een monumentale status. Kan het college aangeven of dat zo is en wat de gevolgen zijn 

indien er plannen zijn voor appartementen? 

3. Bij de woningbouwplannen tegenover deze lokactie, aan de Hoge Neerstraat 2, gaven diverse 

buurtbewoners al aan, zich zorgen te maken over de toenemende drukte als er meer 

woningbouw op deze plek in de wijk plaats vindt, hoe ziet u deze plannen in dat licht? 

4. Naast het restaurant ligt een leuke speeltuin waar veel kinderen vanuit Etten-Leur en 

omgeving spelen en plezier beleven. De bouw van appartementen zo dicht bij deze speeltuin 

gaat, vrezen wij, ook gevolgen hebben voor deze speeltuin. Hoe kijkt het college daar 

tegenaan? 

5. Tenslotte lijkt die plek, grenzend aan de sportveleden, naast een drukke Parklaan, naast 

kantoren en in de directe omgeving van een benzinestation geen ideale plek. D66 vraagt zich 

af, of het niet verstandig is, in dit geval aan de voorkant van de procedure met de raad te 

spreken over de mogelijkheden en kaders om teleurstellingen te voorkomen. Graag uw 

mening. 

6. Hoe ziet het college de procedure naar de verdere ontwikkeling? Gaat u hier ook een 

routekaart van maken? Wordt de omgeving en de wijk betrokken bij de planvorming evenals 

de vereniging die de speeltuin beheert, voordat er besluiten genomen worden? 

 
Wij zien uw reactie graag tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet 
 
Fractie D66 Etten-Leur 
 
Ron Dujardin 
Fractie voorzitter. 
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