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Beste Jos en Marc, ik wil deze vragen stellen als artikel 36
vragen.
Beste College, nav diverse afspraken en mail verkeer
tussen de Fam. Steijns Heiligeweg 1, buren perceel inkom
Bloessemgaard en het perceel aan de achterzijde van hun
woning en de ambtenaren Jef Rutten en Ber Houben en
wethouder Wiel Dreessen wil ik U op de hoogte stellen
van het probleem wat hier speelt.
2 Maart 2020: De heren Wiel Dreessen en Jef Rutten
hebben een afspraak met de fam. Steijns over het
achterstallig onderhoud van boven genoemd perceel.
Hier worden afspraken gemaakt over het inzaaien van gras
en het planten van bomen en hagen.
18 Juni 2020: De heer Ber Houben spreekt met de fam.
Steijns over het onderhoud.
Vanaf 28 Augustus tot heden volgen diverse mail reacties
tussen de fam. Steijns en de gemeenteambtenaar Ber
Houben, ( cc. Wethouder Wiel Dreessen, ambtenaar Jef
Rutten) over en weer met verwijten, niet na komen
beloftes/afspraken etc.
De inkom ligt er op dit moment zo bij dat dit niet waardig
is voor een prachtige woonwijk als de Bloessemgaard.
Ik wil U dan ook vragen om 1 van onderstaande
verzoeken op korte termijn te honoreren.
1e: Is het College bereid om op zeer korte termijn ervoor
te zorgen dat de Gemeente als eigenaar van het perceel
ervoor zorgt draagt dat het perceel er netjes gaat uitzien?
En voor het perceel aan de achterzijde onderhoud gaan
plegen zoals afgesproken met de familie Steijns.
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2: Is het College bereid om het perceel aan de voorzijde
te verkopen aan de fam. Steijns voor een redelijke prijs
zodat ze zelf voor het onderhoud kan zorgen. Hierdoor is
de discussie uit de wereld?
Peter Hendriks
Raadslid CDA
Eijsden-Margraten
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