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Geachte leden van de Raad,

Het College van B&W Noordoostpolder vraagt op 25 mei 2021 aan de Comm.
Woonomgeving om een concept "Verklaring Van Geen Bedenkingen"goed te
keuren voor het bebouwen van de CWI locatie (hoek Kon. Julianastraat, Onder de
Toren, Espelerlaan) door Sinke c.s. Uit de bij deze verklaring behorende stukken blijkt
dat het een enorm groot en hoog gebouw wordt dat een groot deel van het park in
beslag zal nemen.

In september 2020 heeft de rechter een eerder verleende, vrijwel identieke,
vergunning voor deze locatie vernietigd. Om draagvlak te verkrijgen voor de
inrichting van het park of een eventuele bebouwing van de CWI locatie is vooraf
overleg door initiatiefnemer met omwonenden en overige betrokkenen nu voor de
hand liggend.

De advocaat van omwonende  heeft naar onze mening in de aan de
raad van de gemeente gerichte brief (kenmerk 18069, d.d. 19.05.2021)op een juiste
wijze een weergave gegeven van de huidige situatie.

Als ondergetekende en bewoner van de gemeente ben ik van mening dat u als
raad van de gemeente de inhoud van bovengenoemde brief ter harte zult nemen.

Getekend door:

Naam Handtekening Adres Plaats

Bijlage; Brief Blokvoort advocaat (18069)
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