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Beste raadsleden, 
 
Wij willen u danken voor het houden van ons inspreekrecht. 
 
Wij zijn de intiatiefnemers betreft het realiseren van de zorgvilla aan de Spijkse Kweldijk 39 
41. 
Dit onderwerp is 14 sept jl. tijdens de raadsvergadering aan bod gekomen waarbij wij niet in 
de gelegenheid zijn gebracht om gebruik te maken van ons inspreekrecht maar er wel 
insprekers zienswijze zijn gekomen. Helaas is ons toen geadviseerd vanuit de gemeente om 
hier niet aanwezig te hoeven zijn omdat er geen insprekers zich gemeld hadden. Daardoor 
zijn wij nu maanden in de wacht gezet en hebben gebruik gemaakt van de voorwaarden die 
er zijn besproken tijdens die raadsvergadering van 14 sept. 
 
Na aanleiding van deze zienswijze is er een veel gezegd door zowel de insprekers en de 
raadsleden.  
 
Wij willen u mede delen dat wij er alles binnen onze grens hebben gedaan om onrust, 
twijfels en ongenoegen weg te nemen en zijn zoals voorgesteld bij de raadsleden zijn wij  
zelfs 2x gesprek in gegaan met de omwonenden waarvan 1x formeel met wethouder en 1x 
informeel aan de keukentafel. Ook hebben wij de raadsleden uitgenodigd om bij ons thuis te 
komen zodat zij de situatie onder ogen konden zien, betreft ligging zorgvilla en de 
bijbehorende tekeningen.  
 
Graag willen wij u laten weten dat wij letterlijk terug zijn gegaan naar de tekentafel waarbij 
wij flinke aanpassingen hebben gedaan om het zoals genoemd door de omwonende “het 
collosale front van de villa weg te nemen en deze hebben wij veranderd in een u vorm knik 
van het pand. We hebben de toe rit en uit rit verplaatst zodat dit niet in het zicht komt van 
de omwonenden. De gelegen kamers zijn gesitueerd aan de achterzijde waardoor de 
ouderen geen last kunnen ervaren van de omwonenden en visa versa. Door de vele 
beplanting en begroeiing die we gaan aanleggen zal het hele complex niet vanaf de voorzijde 
te zien zijn dus kijkt niemand tegen de zorgvilla aan. In dit geheel vinden wij dat wij zeer 
flexibel zijn omgegaan met de wensen van de omwonenden en hebben al onze energie 
gestoken in de aanpassingen. Wij zijn ons er geheel van bewust dat het besluit nu in uw 
handen ligt en zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 
 
Dank u voor uw aandacht. 


