
Oorspronkelijk bericht -----  
Van: Lisette Sonke  
Aan: Alice van der woude ; Frank Wiersma ; Fred Nederpel ; Gait Heutink ; Jos Kroon ; Kees 
JanVan Duin (agendalid) ; Leonie Claessen ; Mw.Ir.J.A.Reinders ; RonaldBakker ; St. Het 
Zuid-Hollands Landschap t.a.v. Albert Aartsen ; Stichting de Bonnen ; takkenkamp  
Verzonden: dinsdag 5 juli 2005 12:19 
Onderwerp: FW: verslag bespreking 16 juni 
 
Beste lezers, 
  
Op verzoek van Frank Wiersma stuur ik u allen de opmerkingen n.a.v. het verslag van 16 juni. 
Deze zullen besproken worden in het volgend overleg. Een nieuwe datum voor een overleg 
zal later aan u worden doorgegeven. 
  
���������	�
���������� 
������������� 
�������������������� 
	��
�������������������

��	 
�������������� 
���
������� ������ �

��	�������	����
 
  
!����"�����������#��	�������	����$���
%���& �����'���
'����	�%�����	������	����	�������	���(�%�'�������	�#����"��������
	������	�����	���	����	�������	��������%�	����)*��%������������������'
	���������*���	�������"�����������������
	�#����"������������	��	����������������������!��!��
�������������������

��	��������������������	���'����������

�	���
����%����������	���� �'	������������#��	����$���
����& ���������	������������	���������

 
 

�����(��+��������*�,���
��-����������*����������*��
.��

������	����	��	��	������'����������-���


������������������
����/�����0�������

��	�������12-�����
��%��*�������3��'�� 

Geachte mevrouw Sonke, 
  
Dank voor het verslag van de bespreking “de Bonnen” op 16 juni 2005. Ik kan mij in grote 
lijnen vinden in het verslag. Toch wil ik graag wat opmerkingen geven en aanvullingen 
voorstellen. Hierna volgen zij puntsgewijs. 
  

1. In zijn inleiding heeft Theo van Eijk nogal nadrukkelijk aangegeven dat de visie toch 
vooral voor het einde van het jaar gereed moet zijn. Indien dat niet lukt, zo stelde hij,  
zal het voorliggende ontwerpbestemmingsplan verder in procedure worden gebracht 
zonder dat de resultaten van de visie daarin meegenomen worden. Dit betekent dat 
het project onder tijdsdruk staat. Het lijkt mij wel zaak dat dat in het verslag wordt 
vastgelegd.  

2. ten aanzien van het rondje ideeën: graag “Bureau Takkenkamp” vervangen door: 
Erven van Rijckevorsel. In het stukje tekst daaronder mis ik mijn opmerking dat de 
Erven bereid zijn om zich in te spannen een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling 
van het gebied De Bonnen. Door de grondpositie en het vrijkomen van pachtgronden 
kan het zo zijn dat de Erven de sleutel in handen hebben voor de realisering van vele 
maatschappelijk gewenste doeleinden. Kortom: vanuit de Erven een positieve 
grondhouding.  
Ook zou ik hier graag opgenomen zien dat tijdens het overleg de verslagen zijn 
uitgedeeld van de besprekingen die namens de Erven door Takkenkamp zijn gevoerd 
met de actoren in het gebied (Zuidhollands Landschap, Hoogheemraadschap, 
Deelgemeente en Provincie Zuid-Holland). Afgesproken is dat deze verslagen aan 
het uitvoerende bureau als input worden meegegeven.    

  
 
 



Met vriendelijke groet, 
  
G. Takkenkamp 
  
Bureau Takkenkamp bv 
Bergweg 475 
7524 CV  Enschede 
Tel. 053-4332698 
Fax 053-4333047 
g.takkenkamp@takkenkamp.nl 
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