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Geachte leden van de klankbordgroep
Op 14 april jl. ontvingen wij uw rapportage met daarin een gemotiveerd advies met
betrekking tot de voorgenomen huisvestingsplannen in en rondom de boerderij.
Op de eerste plaats bedanken wij u voor uw inzet, tijd en opgeleverde rapportage.

Bijgevoegd vindt u de brief die vanmiddag is verstuurd aan de gemeenteraad
In die brief staat onze eerste reactie op uw advies.

Bijeenkomst 21 april
Aanstaande donderdag

2I april presenteert u uw definitieve advies aan de

gemeenteraad en het college in de raadszaal. Na uw presentatie hebben het college
en de gemeenteraad de mogelijkheid u nog verhelderende vragen te stellen. In de
bijlage vindt u de agenda van deze bijeenkomst.

Vragen naar aanleiding van uw adv¡es
Het college heeft op basis van uw rapportage op donderdag 2l april a.s. nog een
aantal vragen. In uw advies wordt zowel het eerste als het tweede gedeelte van onze
opdracht niet beantwoord. Het college wil graag weten onder welke garanties en
voorwaarden de huisvesting van maximaal 15 urgent woningzoekenden kan
plaatsvinden op het perceel van de boerderij en welk alternatief u heeft voor de
genoemde locatie (waarbij maximaal 15 urgent woningzoekenden leidend is).
Daarnaast lezen wij in uw advies de voorwaarde om het huisvestingsplan op het
perceel van de boerderij in het integrale plan 'Pact van Waalre' mee te nemen.
Tegelijkertijd geeft u aan geen huisvesting op deze locatie te willen buiten de
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bestaande boerderij. Dit lijkt tegenstrijdig. Wij horen graag a.s. donderdag wat u
hiermee bedoelt.
Graag zien wij u donderdag 21 april 2016 om 19.30 uur in het Bestuurscentrum aan
de Laan van Diepenvoorde B.

Wij vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende geTnformeerd te hebben.

Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,
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