Geachte Raad van Leusden en Achterveld,

In aansluiting op de mondelinge inspraakreactie van Landelijke rijvereniging, Ponyclub en
menvereniging De Singels te Achterveld op 10 september jl. vraagt ondergetekende beleefd uw
aandacht voor het volgende.
Opgemerkt wordt dat er tot onze verbazing geen verslag van genoemde reactie bij de Raadsstukken
is gevoegd zal het navolgende helaas deels een herhaling betreffen.

De Singels zijn in het seizoen 2018-2019 verhuisd van de locatie op De Fliert waar wij tientallen jaren
van uw gemeente huurden. De gemeente had besloten om ons terrein te verkopen ter voltooiing van
het industrieterrein. Gelukkig was er een plek beschikbaar op het naastgelegen terrein van de RK
kerk wat wij nu mogen huren en in juni 2019 konden wij onze nieuwe locatie met een nieuwe
rijbaan, longeercirkel en zelfgebouwd nieuw clubhuis openen. Deze operatie is alleen maar mogelijk
geweest dankzij de tomeloze inzet van leden en hun ouders want anders was de verhuizing, ondanks
een alleszins royale verhuissubsidie van de gemeente onmogelijk geweest en waren De Singels ter
ziele gegaan. Volgens de toenmalige wethouder kon de gemeente alleen maar een 10-jarige
ontheffing voor de bestemming verstrekken, maar zou e.e.a. daarna een permanenter karakter gaan
krijgen.
Het is dan ook bijzonder ontmoedigend om te moeten constateren dat "ons" terrein nu wederom
een bouwbestemming kan gaan krijgen. Nog daargelaten de desinvestering kan het toch niet zo zijn
dat de gemeente actief bewerkstelligt dat onze vereniging iedere 10 jaar verhuisd?

De Singels zijn dan ook verheugd over motie 6.7 maar vinden dat die nog niet ver genoeg gaat. De
Singels vragen u om ons bestaan te bestendigen door het bedrijventerrein met een flinke
groenstrook te scheiden van (eventuele) toekomstige woningbouw. De activiteiten op het terrein van
De Singels passen op hun beurt bij zo'n groenstrook. Aldus wordt u verzocht om:
- te besluiten dat de eventuele woningbouw aan de noordoostzijde van Achterveld door een
groenstrook van bedrijventerrein De Fliert gescheiden wordt;
- te besluiten dat de Singels een vaste plaats en permanente planologische bestemming in die
groenstrook krijgen.

De Singels zien met interesse uit naar uw besluitvorming. Ons voortbestaan hangt er van af!

Namens het bestuur van lr pc en mv De Singels,
Voorzitter

