Aan:
Van:

Gemeenteraad van de gemeente Epe
bewoners westzijde LOG gebied.
Vaassen , 4 januari 2009

Onderwerp: Eindverslag inspraakronde ontwerpgebiedsplan LOG BeemteVaassen

Geachte raadsleden,
In januari 2008 is er een enquette onder 50 families in het gebied westelijk van het LOG gehouden.
De resultaten en enige vragen zijn op 15 februari 2008 naar B en W gestuurd. Op 25 juni is opnieuw
verzocht om deze brief te beantwoorden. Bij de afgelopen inspraakronde is het ontbreken van een
antwoord opgenomen.
Tot nu toe nog steeds geen antwoord ontvangen en is er geen reactie in het inspraakverslag!
Punt 31 van het inspraakverslag met onze zorgen over de toename van de milieudruk bij de
Geerstraatschool , op afslag 26 van de A50 en op de T30, is in het inspraakverslag beantwoord met:
¨In het bestemmingsplan en bij de milieuvergunningen zullen de normen worden geëerbiedigd¨.
Zoals u weet is er een nieuwe wet aangenomen om nieuwe scholen niet binnen 100 meter van een
snelweg en 50 meter van een provinciale weg te plaatsen. De Geerstraatschool zou dus nu niet meer
op de huidige plaats kunnen, maar deze slechte conditie wordt door bovengenoemde plannen alleen
maar verslechterd. De vraag welke maatregelen er nodig zijn om veiligheid en gezondheid van de
schoolkinderen te waarborgen moet dus nu beantwoord worden en niet naar de toekomst worden
verschoven.
We verzoeken de raad daarom punt 4 van de agenda te veranderen in: De raden stellen vast dat de
wettelijk vastgelegde structuurvisie en planMER voor dit gebied (en de uitbreiding Eekterveld en
Greenery distributiecentrum) dient te worden gemaakt.
Dit rapport en de reacties erop kunnen dan gezien worden als een nuttige vingeroefening om
opnieuw ervaring met inspraak in het gebied op te doen. Kennelijk is die van de poging tot sluiting
van de Geerstraatschool niet voldoende verwerkt.

Hoogachtend,
Fam. Bos, Ganzenebbeweg 3
Fam. Oldemaat, Ganzenebbeweg 5
Fam. Langenberg, Geerstraat 14

