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Aan alle deelnemers aan een van de activiteiten in 

Ontmoetingscentrum De Werf 

In de nieuwsbrieven en diverse bijeenkomsten hebben wij regelmatig 

informatie verstrekt over onze ideeën om de omgeving Joppelaan hoek 

Kerkweg anders in te richten en te verfraaien. Het stuk grond aan de 

Joppelaan nummer 3 speelt hier een belangrijke rol bij.  

Wij zijn nu al een lange periode aan het proberen om ons initiatief 

bespreekbaar te krijgen binnen de gemeente, maar helaas het College 

van Burgemeester & Wethouders is hier (nog) niet toe bereid.  

Het standpunt van het College komt erop neer dat ze vasthoudt aan het 

verkavelingsplan voor zo’n 7 woningen op de locatie Joppelaan 3 

waardoor er op deze locatie geen mogelijkheden meer zijn om huidige 

parkeerproblemen op te lossen en aan de samenhang van het 

landschap voorbij wordt gegaan.  

Tevens geeft het College aan dat er de komende 10 jaar geen capaciteit 

is om vanuit een integrale visie op dit gebied naar aanpassingen te 

kijken.  

Maar wij denken dat ons buurtinitiatief de gemeente hierbij kan helpen, 

waardoor het natuurhistorisch karakter van het gebied behouden kan 

blijven. 
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Natuurlijk is deze reactie voor ons zeer teleurstellend en ook 

onbegrijpelijk hoe er met buurt(burger)initiatieven wordt omgegaan. 

Gelukkig heeft de gemeenteraad hier ook nog een belangrijke stem in. 

Op verzoek van een van de raadsleden is het initiatief nu geagendeerd 

voor de vergadering van woensdag 7 december a.s. aanvang 19.30 uur. 

Deze vergadering vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis en 

is openbaar, wie geïnteresseerd is en tijd heeft, is van harte welkom om 

plaats te nemen op de publieke tribune.  

Wij zullen bij dit agendapunt inspreken. 

Om ons initiatief nog sterker te maken hebben we besloten om 

ondersteunende handtekeningen op te halen en deze na het inspreken 

te overhandigen aan de voorzitter van de vergadering. Onze vraag aan 

jullie is om massaal de ondersteuning te ondertekenen, formulieren 

daarvoor liggen in het Ontmoetingscentrum. 

Wij rekenen op jullie steun. 

Groeten, 

Ton Verdoes (voorzitter Stichting De Werf en woordvoerder 

initiatiefgroep) 

*Alle informatie over dit initiatief is te vinden op:  www.dewerfkethel.nl  
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