Geacht raadslid,

Aanstaande donderdag vergadert u als raadslid over de JOP bij de Vlindertuin.

Hierbij laten wij u namens de werkgroep Vlindertuin en de werkgroep Voedselbos van het CML
Leusden en namens de Imkervereniging Eemkwartier weten dat zowel de genoemde
maatschappelijke organisaties als bewoners uit de omgeving van de voorgenomen JOP-locatie nog
steeds serieuze bedenkingen hebben bij de JOP. Het pijnpunt zit met name bij de vage omschrijving
van consequenties bij mogelijke overlast.

Wij willen een dringend beroep doen op u als raadslid en op uw fractie om een motie in te dienen
zodat wij als bewoners en maatschappelijke organisaties meer vertrouwen en zekerheid zullen
hebben over de beheersing van onverhoopte risico's op overlast van de JOP.

Wij als Vlindertuin, betrokken maatschappelijke organisaties en bewoners zitten met de volgende
prangende vragen:

-Wat kan in deze situatie als overlast worden beschouwd?
-Wie ruimt de rommel en rotzooi op die jongeren achterlaten?
-Hoe wordt geluidsoverlast voor bewoners bestreden?
-Hoe wordt overlast van parkeren gehandhaafd?
-Wie kunnen wij aan spreken als er overlast wordt geconstateerd, (naam, functie, telefoonnr.)
-Wie is verantwoordelijk voor de schade die onverhoopt aangericht wordt in en rondom de
Vlindertuin, Voedselbos en Bijentuin?
- Hoe blijft de toegangsweg Heiligenbergerweg tot Leusden veilig en visueel aantrekkelijk?
- Hoe houden wij samen met de gebruikers van de JOP ons initiatief tot groen venster van Leusden
met de Vlindertuin, Bijentuin en Voedselbos en de leefomgeving aantrekkelijk en veilig voor
bezoekers en inwoners van Leusden?

Naar onze mening worden deze vragen en bijgaande zorgen in het huidige Raadsvoorstel
onvoldoende geadresseerd.

In de bijlage vindt u een concept versie voor een eventueel in te dienen motie.

Met vriendelijke groet,

Xxx Namen inwoners bekend bij de griffie

(CONCEPT)MOTIE
-

Naar aanleiding van agendapunt van de raad nr: 8. Onderwerp: Verklaring van geen
bedenkingen voor het plaatsen van een JOP aan de Groene Zoom / Vlindertuin /
Heiligenbergerweg te Leusden

De raad van de gemeente Leusden in vergadering bijeen d.d. 1 oktober 2020;
Gehoord de beraadslaging,
-

-

Overwegende
dat de zorgen van omwonenden en betrokken maatschappelijke organisaties over
overlast van de te plaatsen JOP terecht zijn
dat een “enorme golf van overlast” aangepakt wordt met de STOP-aanpak waarin
niet concreet beschreven staat welke consequenties dit heeft voor de JOP als er
sprake is van structurele overlast
dat hierdoor risicobeheersing van overlast dusdanig achteruit gaat door het ontbreken
van concrete consequenties voor de JOP na het uitvoeren van een STOP-aanpak
roept het college op om concrete indicatoren aan te wijzen voor de genoemde
“enorme golf van overlast” en roept het college op om concrete en meetbare
voorwaarden te stellen voor het plaatsen van de JOP

en gaat over tot de orde van de dag.

Leusden, 26 september 2020

Ondertekening en naam:

…………………………..

