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Werkgroep Ruimtelijke Ordening, Wonen en Winkels
Langeraar, 14 augustus 2013
NAAM
ADRES
PC + WOONPLAATS
Betreft: Leegstaande en/of verpauperde locatie
Geachte heer, mevrouw,
Wellicht ten overvloede willen wij allereerst ons aan u voorstellen.
Wij zijn de Werkgroep Ruimtelijke Ordening, Wonen en Winkels (ROWW) van de
Dorpsraad Rondom de Plassen.De Dorpsraad stelt zich tot doel om het algemeen en
gezamenlijk belang van de bewoners van de kernen Langeraar en Papenveer op een
onafhankelijke basis te behartigen en te verdedigen. Uitgangspunt hiervoor is het in 2011
opgestelde dorpsplan waarin door dorpsbewoners aangedragen verbeterpunten zijn
samengevat.
De werkgroep ROWW richt zich op enkele deelgebieden zoals uit de naam van onze
werkgroep moge blijken.
Hierbij nemen wij de vrijheid u aan te schrijven als eigenaar van het perceel …..
Wij hebben begrepen en/of geconstateerd dat dit perceel al langere tijd niet of nauwelijks in
gebruik is en een onverzorgde indruk maakt
De inwoners hebben in het dorpsplan aangegeven dat dergelijke verpauperde locaties een
doorn in het oog zijn. Men zou natuurlijk het liefst zien dat dergelijke locaties, die vaak ook
nog zichtlocaties binnen de dorpen zijn, worden (her)ontwikkeld ten behoeve van
bijvoorbeeld woningbouw.
Wij begrijpen dat dit eenvoudiger gezegd dan gedaan is en er vele factoren een rol kunnen
spelen zoals de huidige economische situatie welke investeren lastig maakt.
Toch willen wij bij deze wel graag een beroep op u doen om uw perceel waar mogelijk
toonbaar(der) te maken en te houden. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan het recht zetten van
de bouwhekken, het maaien van hoog gras, het slopen van opstallen die op instorten staan en
er voor zorg dragen dat eventuele onveilige situaties worden opgeheven en/of niet op uw
perceel kunnen ontstaan.
Vanzelfsprekend staan wij open om met u in gesprek te komen over uw zienswijze, ook
natuurlijk als dit andere algemene belangen van onze beide kernen zou betreffen.
U kunt ons desgewenst bereiken via roww@rondomdeplassen.nl en per tel. 0641671144
Namens de vereniging Dorpsraad “Rondom de Plassen”.
Met vriendelijke groet,
Harry Otto
Werkgroep Ruimtelijke Ordening, Wonen en Winkels.
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