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Geachte heer Peeters,

Op 14 juni 2018 is een antwoordbrief verzonden aan omwonenden van de Ambachtenhof
en beschikbaar gesteld aan de gemeenteraad. Aanleiding voor deze antwoordbrief waren
vragen over de nieuwe uitweg Van Horne Quartier aan de Ambachtenhof.

In deze antwoordbrief staat onder punt 4 communicatie de volgende tekst:

"Het is goed als initiatiefnemers ook zelf met hun omgeving communiceren. Horne
Quartier heeft in overleg met de wijkraad een en ander uitgewerkt. Dit is geheel te goeder
trouw gebeurd en Horne Quartier is er van uit gegaan dat dit voldoende was, hetgeen
normaliter ook het geval is'.

Voor deze tekst is gekozen omdat het ons, ten tijde van de behandeling van de aanvraag
voor de uitweg, bekend was dat er een eerder overleg is geweest tussen Horne Quartier
en de Wijkraad over de eventueel voorgenomen uitweg aan de Ambachtenhof.

Door de Wijkraad zijn wij er op geattendeerd dat deze passage in voornoemde brief de
indruk wekt, dat de Wijkraad op enigerlei wijze zou hebben meegeholpen aan de realisatie
van de poort en zou hebben meegewerkt aan de planning, vormgeving en realisatie. De
Wijkraad neemt daar nadrukkelijk afstand van.

Om elk misverstand te voorkomen delen wij u hierbij mede, dat er geen verwijt is aan de
Wijkraad noch het ontbreken van goede trouw aan hun zijde. Het aanvragen en de
realisatie van de uitweg is geheel en alleen de verantwoordelijkheid van Horne Quartier.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Vragen?
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer Andy Jeurissen van
de afdeling Openbaar Gebied met betrekking tot de in-luitrit. U kunt hem bereiken op
telefoonnummer (0495)575361 of mailen naar a.jeur¡ssen@weert.nl.
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Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G. Brinkman
gemeentesecretaris

A.A.M.M. Heijmans
burgemeester


