Schriftelijke vragen over de situatie achter Intratuin in Ter Aar naar aanleiding van inspraak tijdens
de meningsvormende raad op donderdag 24 mei 2018
Op 25 mei j.l. heeft de heer Ulrich van Eijk ingesproken namens een aantal zeer bezorgde bewoners
van Ter Aar Oost over de bouw van supermarkten op het terrein achter Intratuin.
Tijdens de vergadering heeft de heer Van Eijk aangegeven dat hij graag antwoord zou krijgen op zijn
vragen.
Om dit in gang te zetten heeft Natuurlijk Nieuwkoop het voortouw genomen om de vragen op te
stellen en in te dienen.
Wij hebben de volgende vragen over de situatie achter Intratuin in Ter Aar.
1. De gemeenteraad heeft een voorbereidingsbesluit genomen over het gebied achter Intratuin
in Ter Aar. De ontwikkelaar heeft via de pers laten weten “zich niet geremd te voelen door
het besluit van de gemeenteraad”. Dat heeft geleid tot grote onzekerheid bij de
omwonenden.
Heeft het college op enigerlei wijze de bewoners geïnformeerd over de situatie nadat het
voorbereidingsbesluit door de raad was genomen, mede gezien de reactie van de
ontwikkelaar in de pers?
2. Zo niet dan willen we graag weten op welke wijze en op welke termijn, in het kader van
openheid en transparantie en de belofte die door de raad op 8 maart is gedaan, het college
de omwonenden alsnog gaat informeren over de ontstane situatie. Het gaat dan om actieve,
directe informatie naar de omwonenden in het betreffende gebied.
3. Zijn er inmiddels resultaten bekend van het verkeersonderzoek dat door wethouder
Elkhuizen is opgestart over de verkeerssituatie in Ter Aar Oost. En zo ja, wanneer kunnen de
raad en de omwonenden daar kennis van nemen?
4. Tenslotte merkt de heer Van Eijk op dat op 24 april 2018 de grond is verkocht aan Hoorne
Vastgoed bv uit Uitgeest. Kan dit door het college worden bevestigd?
Het college heeft 4 weken de tijd om de vragen te beantwoorden. Aangezien het in de directe
communicatie volgens de bewoners, te lang stil is gebleven, zou ik het op prijs stellen dat de vragen
op korte termijn beantwoord worden.
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