
Geachte Raadsleden, 

Ik spreek namens de bewoners van de Vrouwenlaan-achter, van Arnhemslaan, 

Valckelaan en de Rengerslaan. 

19 november 2021 werden alle aanwonenden opgeschrikt met een brief over 

A7/N33 perspectief, met in hoofdstuk 4 het zoekgebied Rengerspark west. 

Na de infoavond van 14 februari j.l. leeft bij de bewoners het gevoel dat het 

geen studie meer is maar een plan. Een zorgvuldige ruimtelijke inpassing is 

noodzakelijk, daar is hiervan geen sprake van. 

Is de mogelijkheid van een andere locatie wel onderzocht? Zoals  nabij het 

zonnepark aan de noordzijde van de A7? Of andere locaties? 

Op de voorgenomen locatie staat een fantastische duurzame “BeterVoor” 

boerenbedrijf die aan alle landelijke voorwaarden voldoet. Er zijn hier in de 

provincie maar een paar van. Op blz. 27 staat: Ook sociaaleconomische thema’s 

spelen een belangrijke rol omdat veel werkgelegenheid direct of indirect 

gelieerd is aan de landbouw sector. 

Daarnaast moeten er nog eens 12 huizen/woonboerderij op dit terrein 

verdwijnen. Fijn wonen hangt niet alleen af van je huis, de omgeving is 

minstens zo belangrijk. 

Tevens komt de camping aan het bedrijventerrein te liggen. 

U kunt zich voorstellen dat wij verwachten dat geur,  geluid, licht en 

verkeersoverlast gaat ontstaan (zoals aan de Oostzijde). Ook gebeuren aan die 

kant dingen die het “daglicht” niet kunnen verdragen. 

Het zoekgebied Rengerspark west zou een doorschuif locatie moeten worden 

waar bedrijven van bestaande bedrijvenparken maar ook nieuwe bedrijven 

kleiner dan 3 hectare naar toe moeten verhuizen. Op blz.83 staat dat er nog 

diverse mogelijkheden zijn in de kavelgrote 1-5 Hectare. Ook zou het 

werkgelegenheid opleveren, dat is maar zeer beperkt of zelf negatief te 

noemen. 



Ook ligt in dit gebied leidingwerk waarop geen bebouwing is toegestaan, of is 

de raad hier niet van op de hoogte net zo als de huizen die midden in het 

gebied staan? 

De limiet is bereikt, genoeg is genoeg!!! 

Als U over een empathisch en over een intelligent vermogen bezit om na te 
denken over een industrie terrein in de achtertuin van gezinnen en gezinnen 
met jonge kinderen dan weet U toch dat dit echt niet kan!  

Hierbij nodigen wij de raad uit om ter plaatse te komen kijken Tot slot vragen 

wij de raad deze plannen nog eens goed tegen het licht te houden.  

Onze dank voor Uw aandacht. 


