Buizen Brandevoort – Nieuwsbrief september 2018

Beste buurtbewoners,
Bedankt voor jullie belangstelling en aanmelding bij Buizen Brandevoort. We zijn heel blij dat we al zoveel
reacties hebben ontvangen en zullen ons best doen jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Met deze
nieuwsmails houden we jullie op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen.
De werkgroep Buizen Brandevoort
Voor de zomer hebben we een werkgroep samengesteld bestaande uit buurtvertegenwoordigers uit Mierlo,
Stiphout, Brandevoort en Helmond; in totaal 10 personen. We komen regelmatig bij elkaar, bespreken de
ontwikkelingen en bepalen de acties die we op dit moment op kunnen pakken. Wil je afstemmen met je
buurtvertegenwoordiger, dan kun je bij ons zijn of haar naam en telefoonnummer opvragen.
Als werkgroep hebben we ook regelmatig contact met het ministerie, de gemeenten, de wijkraad en het
advocatenkantoor Goorts+Coppens dat ons gaat ondersteunen bij het indienen van de zienswijze.
Informatie vanuit gemeenten en ministerie
In de contacten met de gemeenten delen we onze zorgen en zoeken we naar samenwerking waar mogelijk. In
Helmond is tijdens de raadsvergadering afgesproken dat de gemeente er alles aan zal doen om de komst van
een tracé van buisleidingen voor het vervoer van chemische stoffen door Helmond te voorkomen.
Deze week hebben een aantal bewoners in Helmond, die dichtbij het beoogde tracé wonen, een informatiebrief
van de gemeente ontvangen. Hierin staat dat de gemeente op dit moment bezig is met een verkennend
onderzoek van het tracé en dat zij afzonderlijk van de bewoners een zienswijze gaan indienen. Binnenkort zal
een afvaardiging van de werkgroep met Wethouder Gaby van de Waardenburg in gesprek gaan over het tracé.
In de gemeente Mierlo worden door de buurtvertegenwoordigers op dit moment verschillende paden bewandeld
om aandacht te vragen voor het buizentracé en de gevolgen voor die gemeente.
Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat gaat over de keuze waar tracés mogen komen in Nederland,
hebben wij deze week vernomen dat het conceptbesluit vermoedelijk januari 2019 naar buiten komt. Hierna
kunnen burgers, bedrijven en lagere overheden een zienswijze indienen. Wij zullen ervoor zorgen dat we dan alle
informatie verzameld hebben om een zienswijze in te dienen waar men niet omheen kan.
Berichten in kranten en op TV
De afgelopen weken is het tracé al verschillende malen in de krant en op TV verschenen. Dat waarderen we
enorm want hoe meer aandacht voor het probleem hoe harder we onze stem kunnen laten horen. Ondanks de
publiciteit in het Eindhovens Dagblad, Brandevoorter Courant en RTL Nieuws, waarin het buizentracé ter
discussie wordt gesteld, zullen we allemaal scherp moeten blijven op geplande vervolgacties.
Wat kunt u doen op dit moment?
• Zeg het voort. Belanghebbenden (buren, familie en vrienden) kunnen zich aanmelden bij
buizenbrandevoort@gmail.com. Op dit moment is het erg belangrijk een grote groep te vormen. Er
hebben zich al bijna 200 huishoudens bij ons aangemeld, maar we hopen op nog veel meer
aanmeldingen. Alleen samen staan we sterk!
• Heeft u Facebook? Meld u dan aan op pagina ‘Buizen Brandevoort’ en deel en like de berichten. Zo
zorgen we samen voor veel ruchtbaarheid.
Wij blijven u op de hoogte houden maar zullen u niet overstelpen met mails.
Mocht u desondanks informatie missen (of hebben) laat het ons dan weten.
Met vriendelijke groet,
Bewonersteam Buizen Brandevoort

