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Geachte gemeenteraadsleden,

Naar aanleiding van de bezichtiging bij ons op locatie
en de raadsvergaderingen wil graag nog even de
aandacht van u vragen.

Er wordt (nog steeds) aangenomen dat de oostelijke
variant van de Rembrandtweg goedkoper is dan de
westelijke variant, dit is in het beginstadium
onderzocht. Inmiddels is de situatie echt anders, de
bouwkosten zijn enorm gestegen, de problemen die
de ondernemers gaan ondervinden zijn onderschat (is
gebleken bij bezoek op locatie), het oplossen van
deze problemen gaat een enorme kosten verhoging
met zich mee gaat brengen (zit volgens mij nog niet
volledig in de aan u voorgestelde verhoging).
Daarnaast heeft de NV OMU hoogstwaarschijnlijk
een deal om het A-ware pand te verkrijgen wat de
westelijke variant een stuk eenvoudiger kan maken.
Ik ben er van overtuigd na gesprekken te hebben
gehad met 3 deskundigen dat inmiddels de westelijke
variant een paar miljoen goedkoper is dan de
beoogde oostelijke variant!!

Naast het bovengenoemde belangrijke financiële
aspect is er nog een belangrijker aspect. In de
oostelijke variant zijn er ongeveer 10 gedupeerde
ondernemers terwijl dit in de westelijke variant er
maar 2 zijn waarvan de oplossing voor deze 2
ondernemers ook nog een stuk eenvoudiger lijkt te
zijn. Bij keuze voor de westelijke variant (zie bijlage)
kunnen alle ondernemers aan de oostkant gewoon
blijven zitten en blijven functioneren.

Ik wil u dan ook verzoeken als u overweegt om voor
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te stemmen voor het definitieve bestemmingsplan en
het daarbijbehorende budget de westelijke variant
nog eens goed te bekijken omdat deze goedkoper is
en veel minder problemen gaat geven voor de
ondernemers. 

Bedankt voor uw aandacht en veel succes met uw
beslissing!!

Ps deze mail is ook verstuurd naar alle
fractievoorzitters en cc naar de wethouder.



Met vriendelijke groet,

Twin Sport Onroerend Goed B.V. 

Verstuurd vanaf mijn iPad


