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----- Doorgestuurd door Ruud Poort/Provincie Utrecht op 27-05-2010 09:05 ----- 
 
Van: Hans van Vliet <hansvanvliet2@hotmail.com> 
Aan: undisclosed-recipients:; 
Datum: 26-05-2010 15:08 
Onderwerp: status uitbreiding Jan Snel Group Montfoort 

 

Beste Statenleden en commissieleden,  
 
Graag attenderen wij u op de status van de uitbreiding van de Jan Snel Group in Willeskop, 
Montfoort. Immers is ook de milieudienst en de provincie op meerdere fronten actief in dit 
verhaal.   
 
Anderhalf jaar na het indienen van onze eerste zienswijze bij de gemeente Montfoort tegen 
het legaliseren van illegale bebouwing op het huidige terrein (3 kantoorpanden gebouwd 
zonder vergunning of de juiste vergunning) is er nog niets beantwoord of een besluit 
gevallen. Er wordt door de gemeente ook niet gehandhaafd of leges geheven.  
 
Nu wil de Jan Snel Group verder uitbreiden op agrarische grond naast het bestaande terrein. 
Ruim een jaar na het indienen van onze zienswijze tegen het voornemen van de gemeente 
hier medewerking aan te verlenen, hebben we ook hier nog niets op gehoord.  
 
Inmiddels is de provincie wel aan het handhaven wat betreft de containers die opgestapeld 
staan waar dat niet mag. Per 1 juni gaat er, volgens de provincie en de milieudienst, een 
dwangsom lopen.  
 
Als burgers voelen wij ons totaal niet gehoord door de gemeente, die nog steeds geen 
duidelijkheid verschaft of onze zienswijzen beantwoord. Inspreken in de raad, brieven 
schrijven, een officiele klacht indienen, niets heeft geholpen. 
 
Wij maken ons nu grote zorgen over het nieuwe streekplan dat er aan zit te komen. Als de 
provincie daarin besluit de agrarische grond naast het bestaande terrein industriegrond te 
maken, staat de buurt machteloos. Wij hopen dus dat u hier aandacht voor heeft.  
 
Wij hebben inmiddels een uitgebreid dossier opgebouwd. Uiteraard verlenen we u hier graag 
inzage in of lenen we dit uit, als u zich hier verder in wilt verdiepen. Bel ook gerust voor 
meer informatie.  
 
Dank voor uw aandacht! 
 
Met vriendelijke groet,  
namens de buurtbewoners van de Jan Snel Group,  
 
Hans van Vliet 
06-53242727 
 
Bijlage: brief over de stand van zaken zoals deze week verspreid onder buurtbewoners 
 
Tijd voor een nieuwe telefoon? Bekijk de mogelijkheden van een Windows Phone![bijlage 
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