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Onderwerp: FW: Niet van kunstfort naar feestfortl

Geacht bestuur en leden van de Raad van West Betuwe.

de afgelopen jaren van een solide onze natuur beherende organisatie

commercieel staatsbedrif.
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Staats Bos Beheer transformeerde

, naar een helaas zeer frequent hard
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INGEKOMEN
FW: van kunstfort naar feestfort
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,.øtr

Bij de selectie van een nieuwe pachter voor het mooie , maar kwetsbaar gelegen Fort Asperen ,werd gekozen voor

de meest biedende en niet voor potentieele pachters met plannen die echt rekening houden met ligging en

kwetsbare omgeving.

Het fort is rondom omgeven door water,( zg. fortgracht ), lígt direct bij de Linge en grenst direct aan een mooi

meer. De akoestische gedragingen van op het fort geproduceerd van geluid zijn mede daardoor extreem voor

de wijdere omgeving.

Daarnaast is de prachtige maar, zeer kwetsbare omgeving inmiddels, zeer begríjpelijk, verheven tot Natura 2000

gebied.

De gemeente raad van West Betuwe, beperkte jaren geleden de exploitatie en vergunning(en) qua openings tijden

, alcohol verstrekk¡ng etc. tot proporties, die voor de omgeving acceptabel waren.

De door SBB uitverkoren pachter, is een zeer commercieefe uitbater.( organisator van zg @ Events"

Daar is landelijk gezien niets op tegen.

Echter, de ligging van Fort Asperen is dusdanig, dat avond horeca, parties, bruiloften en partijen onmogelijk zijn

voor de omgevende natuur en bewoners.

De ervaringen van ca. 10 jaar geleden leerden dat geluidsoverlast tot Achterstraat en Waterpoort Asperen hevig

was, geluidsgolven over de Linge bleken hinderlijk tot voorbij de passanten haven en erven en {achter)huizen nabij

het water. Op het sluiseiland; aan de Gellicumse Weg( Lingedijk)en rond het prachtige meertje , nabij de Kerkweg

was het geen doen voor de omwonenden.
Zelfs op idyllische stille zg Lingelangjes nabij het Gelliccumse gemaal was er avond overlast.

De situatie is sindsdien akoestísch in geen enkel opzicht gewijzigd. Het belang doch ook kwetsbaarheid van het

geheel zijn door de Natura 2000 status alleen maar versterkt en benadrukt.

Toen de gemeente Lingewaal werd opgenomen in West Betuwe is het belangrijke bindende" Lingewaal Manifest

integraal geaccepteerd"
Rust ¡n de omgeving, geen extreem toerisme ed, waren ankerpunten bij de totstandkoming van het manifest.

Samenvattend; een party fort verdraagt zich in geen enkel opzicht met de omgeving. Een zeer kwetsbare omgeving

met zeer veel bewoners die redelûke rust zeker ook in het weekeinde waarderen.

Deze boodschap dient tevens gelezen en geinterpreteerd te worden als een bezwaar tegen een recent uitgegeven of
nog uit te geven "alcohol vergunning "en dergelijke,

OPM;. Wij verzoeken u om al hetgeen is ingebracht door "Heerlijkheid Schroot, t.a.v. de alcohol vergunning,als hier

ingelast en herhaald te beschouwen.
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Tevens merken wij in ieders belang op ,dat er voor bruiloften en partijen zeer geschikte dorpshuizen in stand

worden gehouden.

Dit veelal met steun , cq subsidies door onze eigen gemeente.

Ligging bouw en ,isolatie zijn meer geëigend voor feestvieren dan het gehorige houten bijgebouw op de besproken

kwetsbare plaats.

Lijkt horeca concurrentie via een door onze overheid gesubsidieerd fort, niet nog nadeliger voor de gemeenschap

dan de destijds becritiseerde voetbalkantine feesten?

Qua historische gegevens inclusief film over de mobilisatie, teksten voor rondleiders etc. leverde ondergetekende
A.A. Kleijn veel aan. Hij en vele stadsgenoten dragen het fort Asperen een heel warm hart toe.
Dit bezwaar is zeker niet als dwarsliggen en tegenwerken gemeend. De exploitatie mag echter de omgeving niet uit
de slaap houden .

Met vriendelijke groet, namens Langendijk, Achterstraat , en Waterpoort bewoners.

P, S.

Namen , handtekeningen ed. worden op korte termijn verstrekt,,
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