Inspraak 26 juni betreffend brief
Provincie Noord Holland d.d. 170614
Geachte Gemeenteraad,
Ondanks de tegengestelde belangen inzake het HOV dossier dient een ieder
met respect uw democratische besluitvorming over het bestemmingsplan
HOV te accepteren. Hierbij wil ik namens heel veel bewoners van onder
meer het spoortracé het volgende laten weten;
Een aantal van uw raadsleden heeft 5 juni jl. terecht aangegeven dat de reeds
door ons voorziene stap naar de Raad van State gemaakt wordt.
Dit is evenals uw raadsbesluit een democratisch verankerd recht waarbij de
uiteindelijke uitspraak bindend is voor zowel voor- als tegenstanders.
Uitgaand van dit gegeven is het voor de aanwonenden van het spoortracé
stuitend dat de ook aan u inmiddels verstrekte brief vanuit de Provincie
Noord Holland aangeeft dat na 15 juli 2014 met de voorbereidende
werkzaamheden gestart gaat worden. (Geen publicatie Hofgeest/Jutter!!).
Naar de mening van ook uw inwoners dienen alle voorbereidende
werkzaamheden te worden opgeschort totdat de Raad van State ook haar
werk heeft mogen doen.
Dat is de democratie waar wij allen voor staan. Inmiddels heeft de advocaat
hierover zijn brief aan gedeputeerde Staten van Noord-Holland met kopieën
aan u in juridische context verzonden.
Tevens deel ik mede dat de bewoners van 2 afzonderlijke spoorhuisjes
inmiddels de Raad van State hebben verzocht recht te spreken over de
provinciale vaststelling van de zgn. “Hogere grenswaarden”.
Tot slot;
Tevens zijn diegene welke hun handtekening hebben gegeven voor het
houden van een referendum teleurgesteld over uw besluitvorming hierover. In
totaal hebben 481 mensen de moeite genomen en laten zien dat zij een
referendum willen. Bijna twee keer zoveel handtekeningen dan benodigd.
Daarnaast hebben wij met onze samenwerkende belangengroepen zo'n 400

mensen die hun steun betuigen en die wij ook op de hoogte houden, ook over
de brief die zo te zien alleen aan aanwonenden is gestuurd, maar veel meer
mensen aangaat.
Naar hun mening zijn er voldoende juridische argumenten om tegen uw
besluit hierover bezwaar aan te tekenen. Die stap zullen wij dan ook zeker
nemen.
Ik dank u voor de aandacht

