
Aan alle raadsleden en commissieleden ruimte

Goedemiddag,

Naar aanleiding van het overleg inzake het bedrijventerrein met de werkgroep en de berichtgeving 
hierover wil ik mijn standpunt kenbaar maken.
Tijdens het overleg met de werkgroep hebben 3 ondernemers, nl.XX, XX en XX aangegeven om hun 
woningen evt. een woonbestemming te geven.
Tijdens de bijeenkomst heb ik de ambtenaar gevraagd hoe de gemeente hier mee omgaat.

Ik ben namelijk van mening dat op een bedrijventerrein geen aparte woonbestemming mag zijn.
Als je op die manier bewoners op het bedrijven terrein toe laat is dat vragen om problemen.

Het is dus zeker niet zo dat de ondernemers dit allemaal in orde vinden, ik ben er ronduit tegen!

Los daarvan lees ik in een artikel dat XX medewerking krijgt om een tijdelijke vergunning te krijgen 
van huisvesting van buitenlandse werknemers.
In diverse andere gemeente zie ik veel weerstand als daar zogenaamde ‘polenhotels’ gerealiseerd 
worden, dus ik ben benieuwd hoe de inwoners van Riel hier over denken.
Ik ga er vanuit dat hierover van te voren overleg over is en niet zoals wel vaker (telefoonmast) 
achteraf een hoop weerstand tegen blijkt te zijn.
Dit betekend dus dat er pal achter mijn bedrijf een woonbestemming komt.
Iets tijdelijks wat 10 jaar duurt vind ik niet kunnen.
Ik heb zelf door toedoen van de bovag (die gestuurd zijn door XX) mijn bedrijf moeten verplaatsen 
naar het bedrijven terrein omdat ik in een woongebied zat.
Als je dan nog geen 2 jaar later een woonbestemming achter je pand krijgt vind ik dit niet kloppen !

Los daarvan vind ik dat het niet aan de gemeente is om het probleem van  XX op te lossen.
Eerst word er meegewerkt aan verplaatsing van zijn bedrijf waarvoor het bestemmingsplan 
aangepast word.
Er mogen dan ook nog 2 woningen gebouwd worden.
En nu het oude terrein niet verkocht kan worden moet de gemeente er maar een andere bestemming 
aangeven.

In mijn ogen was dat niet het doel van de toekomst van het bedrijven terrein.
Ik zie graag een reactie tegemoet.

Met vriendelijke groet,

XX


