Beste Dorpsbewoners,
In januari van dit jaar heeft de gemeente Cranendonck te kennen gegeven bouwplannen te
willen ontwikkelen op de locatie in het verlengde van de St. Servaasstraat.
Dit gebied heeft momenteel een agrarische bestemming en ligt ingeklemd tussen de BresseleDijk en ’t Routje. In de huidige woningmarkt is het namelijk belangrijk de te bouwen woning
goed af te stemmen op de woningbehoefte in de betreffende woonkern.
Daarom heeft de gemeente aan ons buurtplatform gevraagd de behoefte te inventariseren.
In navolging van een succesvol nieuwbouwproject in Gastel is het de bedoeling om samen
met u en de gemeente het plan verder te ontwikkelen. Rekening houdend met uw wensen
wordt in eerste instantie o.a. de indeling van de percelen bepaald.
Ook is een particulier opdrachtgeverschap bespreekbaar wanneer er genoeg animo is.
In deze constructie is uw invloed op het uiteindelijke resultaat maximaal en de kosten kunnen
lager zijn.
Op deze manier is het wellicht een kans voor starters of doorstromers op de woningmarkt.
Maar ook senioren kunnen op deze locatie bijvoorbeeld een op maat gebouwde woning
realiseren.
Kortom: Grijp uw kans en geef in bijgevoegde enquête aan wat uw wensen zijn.
Na inventarisatie van alle enquêteformulieren zullen wij de geïnteresseerden berichten over
het eventuele vervolgtraject.
Deze brief en het enquêteformulier zijn ook na te lezen op onze website:
www.dorpleinuniek.nl
Tevens is daar een plankaart van de bedoelde locatie te zien.
Wij willen u verzoeken bijgevoegde enquête voor 26-06-2011 te retourneren naar:
- Theo Berndsen, Sepulchrestraat 166,
- Rick Verweij, Majoor Greenhallweg 114,

tel: 0495 – 555226 of
tel: 085 – 8776483.

Voor eventuele vragen kunt u ons bellen op bovenstaande telefoonnummers.
Vriendelijke Groeten,
Theo Berndsen en Rick Verweij
Namens Buurtbeheer Dorplein Uniek

Floor van Duyvenbode (plv Voorzitter)
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