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Onderwerp: Bewoners Cothen fel tegen komst flexwoningen aan
Groenewoudseweg in Cothen

Geachte Gedeputeerden van de Provincie Utrecht, fractievoorzitters Provinciale
Staten,

Als bewoners van de Groenewoudseweg hebben wij 18 november jl. via de media
kennis moeten nemen van door de gemeente Wijk bij Duurstede ingediende
plannen voor de realisatie van 32 flexwoningen* op de locatie Groenewoudseweg
8 in Cothen. 

Een aantal (maar niet alle!) direct omwonenden hebben vervolgens een algemene
brief ontvangen van de gemeente met een uitnodiging voor een inloopavond op 1
december jl. Gedurende deze inloopavond is geen antwoord gekomen op de vele
vragen die er bij de omwonenden zijn; door ons genoemde bezwaren werden door
aanwezige vertegenwoordigers van de gemeente Wijk bij Duurstede
gebagatelliseerd. 

Er is weinig begrip en aandacht voor de direct omwonenden, noch is er sprake
van actief betrekken en/of participatie van omwonende in de planvorming. Een op
17 november aan de Raad toegezegde persoonlijke gesprekken van de
wethouder/gemeente met direct omwonenden heeft tot op heden niet
plaatsgevonden, noch is een uitnodiging gedaan.

Aangezien wij tot op heden weinig reactie en begrip ontvangen van de gemeente
Wijk bij Duurstede willen wij een klemmend beroep doen op het toezicht en de
afweging van de Provincie Utrecht bij het toekennen van subsidies en eventuele
instemming van verzoeken tot wijziging van het Bestemmingsplan voor genoemde
locatie. 

Naar onze mening is er in de plannen voor de voorgenomen locatie
Groenewoudseweg 8, Cothen geen of onvoldoende aandacht voor:
1) De financiële haalbaarheid en realisatie van deze plannen. Mede met
inachtneming van de omvangrijke planschade (claims) voor de omliggende
vrijstaande woningen in het dure segment die (deels recent) aangekocht zijn met








