From: rbakker1@planet.nl
To: rick@r-ex.nl
Subject: ccrh reactie notulen
Date: Wed, 8 Dec 2010 19:36:46 +0100

Dag Rick,
Gisteravond de vergadering gehad en jouw punten/opmerkingen besproken.
Hierover kan ik je het volgende berichten;
Wij zijn het ook niet geheel eens of hebben nog vragen over een aantal punten, dit wordt een actie
en reactie verhaal en dit lijkt ons mede gezien de tijdspanning niet wenselijk. Daarom heeft de
communicatie commissie besloten om het verslag niet te wijzigen. Echter willen wij ook niet voorbij
gaan aan jullie opmerkingen.
Wij hebben daarom besloten om jullie reactie als onderligger bij het verslag te voegen, dit maakt het
mogelijk om goed verder te communiceren en is het voor een ieder die daar belangstelling voor
heeft te volgen.
Tevens bericht ik nu wie er namens de ccrh met jou meegaan morgen (zoals afgesproken). Dit zijn
Trudy de Kroon en Ruut Nieuwenhuis.
In de onderstaande tekst heb ik onze reactie met rood aangegeven:
Van: r-ex [mailto:rick@r-ex.nl]
Verzonden: maandag 6 december 2010 14:34
Aan: 'Rina & René Bakker'
CC: vdorst01@xs4all.nl
Onderwerp: Reactie notulen en info op website/Klepperman
Beste Rene,
Bedankt voor de notulen. Wij hebben hierover nog de volgende opmerkingen. Wil je deze verwerken
in een nieuwe versie? Alvast bedankt.



e

3 alinea: ‘Rick Exel’ moet zijn ‘buurtcomité Nieuwbouw Rhenoy’, dat Rick het langs heeft
gebracht doet niet ter zake. Graag aanpassen.

Is verteld waarom niet vermelden, immers mensen spreken er over dat jij zelf bent langs gekomen,
dit kan je ook positief interpreteren.


e

e

4 alinea, 1 punt: Als Rick serieus wordt genomen dan is dat mooi, maar belangrijker is dat
de argumenten serieus worden genomen. Dat laatste is in het verleden niet gebeurt. Graag
aanpassen.

De commissie neemt het buurtcomité naar onze menig serieus, anders was dit overleg er nooit
geweest. Dit punt voegt naar onze mening inhoudelijk niets toe of doet afbreuk aan het verslag



e

4 alinea, op 1 na laatste punt. Behalve dat wij ons misschien hebben laten ontvallen dat
halvering van de plannen een stap in de goede richting is, doen wij hier op dit moment geen
uitspraken over, anders dan de uitspraken die zijn gedaan in de brief aan het college. Dit punt
dus graag schrappen.

De uitspraken zijn naar onze mening niet ontvallen, deze zijn meerdere keren genoemd. Echter de
commissie is spreekbuis van de bewoners naar de gemeente en vice versa. Er zijn meerdere
bewoners van het dorp die hierover en over andere zaken vragen aan ons hebben gesteld, en deze
geven wij één op één door, daarvoor zijn wij als commissie immers opgericht.
Brief aan het college? Over welke brief heb je het hier? Is dit soms de brief die het comité huis aan
huis heeft verspreid? Niemand van de commissie kan zich herinneren dat er over een brief aan het
college is gesproken.


e

5 alinea, ‘uit de handtekeningen is niet op te maken op basis van welke punten er is
ondertekend’. Dit is wat ons betreft een interpretatie van de CCRh. Voor ons is in de rode
draad duidelijk: te veel huizen, in te kort tijdsbestek, zonder dat er rekening is gehouden met
het groeimodel en de afwikkeling van het verkeer. We gaan er van uit dat deze rode draad
(namens ons) door de CCRh over zal worden gebracht aan de gemeente. Graag aanpassen.

Er is hier naar onze mening geen sprake van interpretatie. Er is immers expliciet tot driemaal toe
gevraagd waarvoor er getekend is, omdat er meerdere punten in de brief van het comité benoemd
worden. Dit wilden wij als commissie graag weten om zo zorgvuldig en gedegen als mogelijk naar de
gemeente toe en de dorpsbewoners toe te kunnen communiceren.
Graag zien wij vanuit de CCRh aandacht voor onze petitie en het overleg dat wij samen hebben
gehad op de dorpswebsite www.rhenoy.info en in de komende Klepperman. Rene, jij hebt eerder
gezegd dat dat ook zo jouw bedoeling is. Kunnen we daar op rekenen?
De aandacht is er zeker, het overleg op de website? Bedoel je soms de publicatie? Deze hebben wij
toegezegd en gaat ook gebeuren, mede daarom hebben wij besloten om jullie reactie te publiceren als
zijnde onderligger, zodat een ieder dit kan volgen. Het is immers een lopend traject.

Wij als commissie willen nogmaals benadrukken dat wij er zijn voor alle inwoners van het dorp en dat
wij fungeren als spreekbuis van en naar de gemeente toe.
Wij zien jullie reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
René Bakker

