Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik
Nieuwsbrief 10 Augustus
Reactienota
De reactienota is inmiddels door de provincie opgesteld. Allen die eens zienswijze (549 !)
hebben ingediend zouden bericht moeten hebben gehad. Waar eerder ieder een uitgebreid
document thuis gestuurd kreeg, wordt nu slechts verwezen naar een website voor de reactie
van GS, hetgeen wij een weinig toegankelijke manier van informeren vinden.
Onze inhoudelijke reactie op de Reactienota van GS (GS: niet ontkennen maar ook niet
ingaan op de vragen en bezwaren) wordt momenteel opgesteld en zal binnen afzienbare tijd
verstuurd worden.

Technische vragenronde PS 31 augustus
Omdat een aantal fracties extra informatie willen, zal er op 31 augustus bij Provinciale
Staten een technische vragenronde plaatsvinden. Hier kunnen de fracties (kritische) vragen
stellen over dit dossier. Wij zullen een aantal vragen opstellen die we naar de diverse fracties
sturen ten behoeve van deze ronde.

Themabijeenkomst 14 september 2018
Mede dankzij de inspanningen van onze vereniging wordt er een themabijeenkomst bij
Provinciale Staten georganiseerd. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op 14 september en
duurt ca. 1,5 uur. Uitgenodigd zijn o.a. onze vereniging, de BMF, Raad voor de
Leefomgeving. Per woordvoerder is er 3 minuten spreektijd beschikbaar waarbij ieder zijn
visie op tafel kan leggen.
In voorbereiding zullen we de diverse fracties nog uitnodigen voor een rondleiding door de
Duiventoren en het Blik om hen fysiek te laten zien wat de plannen voor impact hebben en
daarmee een en ander tastbaar maken. Voor degene die hierbij niet aanwezig kunnen zijn
maken we een film / presentatie.
Het is onze bedoeling om deze bijeenkomst maximaal te benutten en tevens aan Provinciale
Staten te laten zien dat er volop tegenstanders van dit plan zijn. De vereniging roept dan ook
iedereen op mee te gaan naar Den Bosch zodat we in grote getalen onze visie kracht bij
kunnen zetten. Dit is de laatste kans om politiek nog iets te bereiken…
Hiervoor zullen we de komende tijd zoveel mogelijk nieuwe leden proberen te werven en
medestanders te bewegen mee te gaan. Onder anderen staan we daarom met een standje
op het Looiersplein op zaterdag 25 augustus. Leden zijn van harte uitgenodigd om langs te
komen en/of te assisteren

Verder volgt er de boodschap op de website (en Facebook) en het Weekblad: Word lid en ga
mee naar den Bosch.
De vereniging zal een of meerdere bussen organiseren om medestanders naar Den Bosch te
vervoeren, hiervoor zal een bescheiden bijdrage van maximaal 5 Euro per lid en 10 Euro voor
niet leden benodigd zijn. De overige kosten zullen worden gedragen door de Vereniging en
enkele donateurs die onze zaak een warm hart toedragen.
Dus oproep aan allen: Ga mee naar Den Bosch en zorg voor zoveel mogelijk medestanders
/ leden die ook mee gaan !!!!
In verband met het organiseren van voldoende vervoer aub doorgeven of je meegaat en met
hoeveel voor 31 augustus.

Besluitvorming over N629 door Provinciale Staten 28 september 2018
Indien PS akkoord gaat met GS-voorstel dan rest alleen nog 6 weken om beroep en
schorsingsverzoek in te dienen bij Raad van State

