
Van: Dick de Winter]  
Verzonden: maandag 20 april 2015 12:08 
Aan: Johan van Straalen 
Onderwerp: Even nog alles op een rijtje 

Dag meneer van Straalen, beste Johan, 

 Ik merkte dat ik wat problemen had met de mail. 

Ik zet voor de duidelijkheid alles op een rijtje.  

Wilt u zo goed zijn dit ook naar B en W te sturen en de fracties. 

De 58% slaat op het aantal woningen van de 6 flats langs de A15/A16. Ik wilde namelijk weten hoeveel woningen 
van die in totaal 484 woningen tijdens onze actie tegen plaatsing had getekend.We zijn van deur naar deur 
gegaan met een handtekeningenlijst. Daarom ook heb ik de verdubbelingen (man+vrouw samen op de lijst 
getekend) er vanaf gehaald. Ik weet ook dat (mijn inschatting) een 1/3 deel niet thuis was. We gingen 's middags 
van ongeveer half 5 tot 6 uur.Bij wie niet thuis was ging later een flyer in de brievenbus. Daarvan heeft een deel 
de handtekening gebracht of opgestuurd met de post. Voor de 6 flats langs de A15/A16. Voor de 6 flats zijn in 
totaal 310 handtekeningen verzameld. Een enkeling tekende niet. Was vaak ook (zeer) oud. 

Nu over dat deel van de laagbouw incl. het Prunusplantsoenflat die we van flyers voorzien hebben. Die zijn alleen 
in de brievenbus gegaan. Totaal teruggebracht, getekend op de handtekeningenlijst of opgestuurd per post: 129. 

In totaal dus 439 handtekeningen tegen plaatsing. In totaal zijn er 1470 flyers naar de bewoners toegegaan. 

De vergadering van het wijkoverleg was een groot succes. Tegen de 100 mensen. 

Dank, hartelijke groet Dick de Winter 

 

Van: Dick de Winter]  
Verzonden: vrijdag 17 april 2015 21:49 
Aan: Johan van Straalen; +BAR e-mail-RK 
Onderwerp: Fout 

Beste meneer van Straalen, 

Ik heb helaas een fout gemaakt in het percentage. Het percentage van de 484 gezinnen van de 6 flats langs de 
A15/A16 is geen 80% maar 58%.  

Van de laagbouw zijn er 122 handtekeningen teruggekomen. 

Neem me niet kwalijk. 

Hartelijke groet Dick de Winter 

  

 


