
Geachte voorzitter

Allereerst wil ik u bedanken voor de gelegenheid om deze petitie aan te mogen bieden namens de

bewoners en betrokkenen van het dorp Est.

Mijn naam is Wimco Groenendaal, geboren en getogen inwoner van het mooie Est en mij is gevraagd

deze petitie aan u aan te bieden.

Deze petitie is in het leven geroepen om de leefbaarheid van ons Dorp te verbeteren en te borgen

naar de toekomst

Est, pal aan de 415, super locatie om te wonen, leven en werken, dicht bij veel, maar toch rustig.

Est, waar (ook) aljaren geen uitbreidíngsmogelijkheden van waarde plaats hebben gevonden wat

woningbouw betreft, terwijl er bij wijze van spreken een wachtlijst is van mensen die graag ( terug )

naar Est willen. Dit betreft alle leeftijdsgroepen; starters, jonge gezinnen en ouderen

ln diverse kernen binnen voormalig gemeente Neerijnen en nu gemeente west Betuwe zijn uit- en

inbreiding aan de orde en vinden ook plaats. Uiteraard onderbouwd met goed gewogen belangen.

De bewoners van Est vragen zich daarom af hoe het kan, dat er in een kern die pal aan de snelweg

ligt, met alle faciliteiten aanwezig binnen kleine afstanden, achterblijft in ontwikkeling van de zo

gewenste uitbreiding van woning aantallen.

Woningbouw in Est is hard nodig, de regionaalgoede naam hebbende slager is dicht, de witgoed

winkel is dicht, de school staat onder druk, terwijljongeren (en jonge gezinnen) staan te springen om

in Est te komen wonen. Het kan toch niet zo zijn dat Est over een paar jaar een verlaten buurtschap

wordt.

Dus bij deze de petitie die binnen slechts 2,5 week meer dan 300 handtekeningen heeft opgeleverd

Op een kern van 575 inwoners toch een duidelijk signaal.

Er zijn een aantal projecten in de pen, op het perceel van Van Tuil, rond de 7-8 woníngen. Op het

oude terrein van aannemer Blom rond de 18 woningen (al in oude gemeente Neerijnen bij gemeente

kenbaar gemaakt ) En zo nog een paar kleine particuliere initiatieven.

Bouwcontingent ís bekend, maar woningen tekort ook. Zover bekend zijn er inmiddels al gemeenten

die een slag hier in slaan door aantoonbare woningbouwbehoefte zwaarder te gaan laten wegen in

de procedures om mensen in hun gemeente een plekje te geven.

Bij deze overhandig ik u de petitie en hoop dat de wethouder en raadsleden de wens van de kiezers

(in dit geval de inwoners van Est) die de petitie ondertekend hebben, vorm gaan geven .

Dank voor uw aandacht.


