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Geacht B&W en raadsleden,
Hartelijk dank voor uw brief dd. 27 oktober en de bijgevoegde GGD adviezen. Als Buurtschap wachten
we met spanning af in hoeverre het advies voor een aparte gezondheidsparagraaf, de aangepaste
afstanden, besprekingen voor toenemende geuroverlast en de mogelijk GES hun plaats vinden in de
ontwerp bestemmingsplannen.
We missen in uw brief echter het advies van de GGD ten aanzien van de renovatie van de
Geerstraatschool. In het GGD rapport (in ref.) en in uw eerdere brief (in ref.) is sprake van het
betrekken van de afdeling medische milieukunde en van nauw betrokken zijn van uw kant t.a.v. dit
punt.
Uit het collectief geheugen van de buurtschap kwam naar voren dat ruim een jaar geleden het
Ministerie van verkeer en waterstaat ten noorden van afslag 26 aan de A50 fijnstof heeft gemeten.
Projectbegeleiding is verzorgd door dhr. Cornelissen van de firma Oranjewoud.
Hierbij doen wij een WOB verzoek voor:
1. Het GGD advies en de verwerking ervan in de besluitvorming voor de renovatie van de
Geerstraatschool.
2. De meetgegevens en het bijbehorende verslag van de meetopstelling aan de A50 ten noorden van
afslag 26.
Aanvullende opmerking
Eind september zijn, i.v.m. nieuwe wetgeving per 1 oktober, een groot aantal bouwvergunningen voor
uitbreiding van IV en zelfs voor een nieuw vestiging op maagdelijke grond ingediend. Wij verzoeken u
de uitgebrachte adviezen van de GGD op de bestemmingsplannen LOG en buitengebied 8e partiële
herziening mee te nemen bij uw beoordeling van deze bouwaanvragen.

Met vriendelijke groet,
Buurtschap de Ganzeneb
p/a Ganzenebbeweg 3
8171 LL Vaassen
PS. Deze brief wordt geplaatst op de website www.ganzeneb.nl onder de rubriek Ganzeneb
Documenten – Gemeente Epe.

