
Van:
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht
Onderwerp: Re: Informatieve raadsbrief betreffende hondenkennel te Loenen a/d Vecht
Datum: woensdag 16 september 2020 12:18:23
Bijlagen: 202009 Informatieve raadsbrief - met handtekeningformulieren.pdf

Geachte raadsleden (in bcc), geachte griffie, 

Afgelopen weekend had ik u het document 'informatieve raadsbrief', inzake de
hondenkennel aan de Rijksstraatweg 188 te Loenen aan de Vecht, toegezonden.

Het document was ondertekend door de 3 personen die het hadden opgesteld (waaronder
ondergetekende). 

De hele kwestie leeft heel erg onder de 50-60 nabijgelegen huishoudens. Toen we de brief
ter informatie hadden gecirculeerd vroegen behoorlijk veel mensen of ze mochten
meetekenen, als blijk van hoe ze achter de inhoud van het document staan. 

Derhalve stuur ik u nogmaals het document, echter nu INCLUSIEF de handtekeningen (en
NAW-gegevens) van de personen die proactief hebben aangegeven graag te willen
meetekenen.

De brief is inhoudelijk dezelfde als degene die u reeds had ontvangen, echter nu met in
totaliteit circa 20 handtekeningen (3 ondertekenaars + 15 medeondertekenaars).

Bovenstaande neemt niet weg, dat hoe er over de kwestie gedacht wordt en de analyse van
wat er is gebeurd en hoe e.a.a. ons inziens verder zou dienen te gaan, zoals in de brief
verwoord, enorm breed gedragen wordt in de lokale gemeenschap. Dit komt waarschijnlijk
nog steeds onvoldoende tot uiting omdat er gefocust is op de inhoud en de analyse in plaats
van het verzamelen van medeondertekenaars.

Desalniettemin wilde ik u dit niet onthouden en derhalve verwijs ik naar de bijlage.

Aan de griffie wederom het vriendelijke verzoek om het document op te nemen bij
de 'ingekomen stukken', alsmede om het document op te nemen bij zowel de
betreffende bespreekstukken van de commissie Fysiek Domein als die van de
raadsvergadering.



Hoogachtend, 

namens de ondertekenaars,

Joost van de Vooren

 

Op zo 13 sep. 2020 om 22:12 schreef Joost van de Vooren
< >:

Geachte raadsleden (in bcc), geachte griffie, 

Hierbij doen wij u ons document 'informatieve raadsbrief' toekomen inzake de
hondenkennel aan de Rijksstraatweg 188 te Loenen aan de Vecht.

 

Dit is een initiële reactie van omwonenden en belanghebbenden op de inhoud
van de raadsinformatiebrief RIB 63 aangaande dit onderwerp naar aanleiding
van de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland.

Voor de inhoud verwijzen wij naar de bijlage. 

Conform de inhoud van de brief verzoeken wij u, de raad, om de genoemde
Verklaring Van Geen Bedenkingen (de VVGB), niet af te geven, mede omdat
voorgaande raden op goede gronden wel degelijk bedenkingen hadden en
toestemming derhalve meerdere keren hadden ontzegd. 

Indien er vragen zijn over de inhoud van bijgevoegd document dan vernemen wij
dat graag. Eveneens zijn wij tot een toelichting gaarne bereid.

Aan de griffie verzoeken wij bij deze om het document op te nemen bij de
'ingekomen stukken', alsmede om het document op te nemen bij zowel de
betreffende bespreekstukken van de commissie Fysiek Domein als die van de
raadsvergadering.

Inzake de AVG gaan wij bij deze met openbare publicatie akkoord.












































