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5960 AA Horst
Grubbenvorst, 27 januari 2009.
Betreft: 0-meting in Grubbenvorst.
Geacht college,
De Dorpsraad Grubbenvorst is niet tevreden met het antwoord dat wij hebben ontvangen m.b.t. de 0meting die zou plaatsvinden in het kader van de ontwikkelingen rondom Grubbenvorst. We hebben al
in 2007 (zie bespreking B&W 19-9-2007) gevraagd om een 0-meting, die u ook heeft toegezegd. In
onze brief van 11-3-2008 hebben dit nog eens herhaald.
In de vergadering van 17-9-2008 heeft u tijdens ons jaarlijks overleg, deze toezegging nog eens
bevestigd. Wij verwachten dan ook dat u de gemaakte afspraken nakomt.
Concreet stellen wij de eis, dat er een 0-meting plaatsvindt vóór dat er vergunningen verleend worden
aan welk project dan ook rondom Grubbenvorst. Wij, als Dorpsraad Grubbenvorst, zijn verbolgen over
het feit, dat de heer Bouwmans Projectmanager Ruimte, Milieu & Economie ons een memo schrijft
met een opsomming van wat allemaal niet kan en geen concrete toezegging geeft wanneer er wel iets
kan. Onze vraag is van groot belang, zodat wij een referentiekader hebben m.b.t. de huidige situatie in
Grubbenvorst. Het getuigt ook niet van respect, ons op deze wijze aan het lijntje te houden, want wij
hebben als Dorpsraad de taak om de leefbaarheid in ons dorp te bewaken, c.q. te verbeteren.
Hopelijk wilt u met bovenstaande terdege rekening houden en verwachten wij op zeer korte termijn
een exacte datum wanneer er metingen in Grubbenvorst zullen plaatsvinden.
U zult begrijpen dat de inwoners van Grubbenvorst zich ernstige zorgen maken over de toekomstige
ontwikkelingen rond ons dorp. De inwoners verwachten van de Dorpsraad een duidelijk signaal, over
welke stappen wij gaan ondernemen.
Deze brief zal ook naar alle leden van de gemeenteraad van Horst aan de Maas worden gestuurd,
alsmede zal deze brief ook als persbericht worden verzonden.
Wij verwachten van u een spoedige afwikkeling en verblijven hoogachtend,
Met vriendelijke groet,
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