Beste Achtenaren,
Nadat in 2011 de meerderheid zich uitgesproken heeft tegen een supermarkt op de
dierenweide, heeft de Dorpsraad in 2015 nógmaals een rondgang gedaan. Natuurlijk zijn we
met z’n allen verantwoordelijk voor het behartigen van de belangen van iedereen.
Een winkelvoorziening is handig, behoud van groen in het dorp weegt voor anderen zwaarder.
Toch vinden wij dat de vraagstelling in de enquête beter kon. Daarom deze verdiepende
rondvraag, want gedane zaken nemen geen keer! Wat onderbelicht is gebleven zijn de
gevolgen van de te maken keuze. Daar willen we graag wat meer duidelijkheid in brengen
zodat u zich beter realiseert waar u voor kiest. De door de Dorpsraad ingestelde
adviescommissie had ook haar twijfels dus daar haken wij even op in.
Even op ’n rijtje:
 U koos voor de rust van wonen in een dorp;
 De gemeente vindt (en wij ook) dat Acht een dorp is en zoveel mogelijk een dorp
moet blijven;
 U bent gewend de “grote boodschappen” bij Jumbo of Emté in de Achtse Barrier
of bij de prijsvechters in de directe omgeving te doen;
 Daarnaast is het online boodschappen sterk in opkomst;
 Er is een winkel voor dagelijkse boodschappen in het Antoniushuis;
 Een dorpssupermarkt in het leegstaand pand aan de Waalstraat 5? Prima!
Grote supermarkt aan de Anthony Fokkerweg? Ook goed!
 Als 70% van de Achtenaren de boodschappen niet bij Jan Linders haalt, wat
gebeurt er dan met het gebouw?
 Past 1.500 m2 en 70 parkeerplaatsen in het centrum van Acht waardoor de
dierenweide op deze plek moet verdwijnen? Tja…. aan u de keus.
Dit wordt dus de derde keer dat u gevraagd wordt er iets van te vinden?
Ja, maar dit keer met het accent op “het complete plaatje”:
 Winkel en parkeerterrein beslaan de volledige dierenweide en een groot deel van
de Rijnstraat, vergelijkbaar met een oppervlakte van ruim 10 tennisbanen;
 De Rijnstraat moet hiervoor verlegd worden, een zeer ingrijpende operatie;
 Is het geloofwaardig, dat een deel van de dierenweide behouden blijft? En hoe
groot is dat deel dan?
 Twee maal daags vrachtwagens met opleggers (18 meter) door de Rijnstraat en
Cor Gehrelslaan;
 Het brood wordt al vóór 7 uur bezorgd;
 Ophalen leeg goed, glasbakken, veel verkeer en geluidsoverlast ook op zondag;
 Het definitief einde van een kenmerkend stukje Acht; voor jong en oud.
Onomkeerbaar!
Wij, vrienden van de dierenweide, zijn NIET tegen een winkelvoorziening. Alleen, niet daar!
Dat is zonde, er zijn prima alternatieven zoals hierboven genoemd. Bent u het met ons eens?
Dan vragen wij bij deze om uw handtekening onder
het burgerinitiatief:
“Wij verzoeken de gemeente medewerking te verlenen aan het behoud van de huidige
dierenweide en deze te kunnen veranderen naar een kinderboerderij op dezelfde plaats
en met dezelfde omvang”.
Met dit burgerinitiatief willen we dit onderwerp bespreekbaar maken bij de gemeente.
Via onze Facebookpagina “Vrienden Van De Dierenwei Acht” nodigen wij u van harte uit om
mee te denken en initiatieven aan te leveren.
Alvast bedankt namens de initiatiefnemers:
Cees Bastiaans, Pieter Lekkerkerker, Jan van Eerd, Yvonne Maasbommel,
Yvonne van Vroenhoven, Sylvia van der Burg.
Zie de achterzijde en zet uw handtekening voor dit burgerinitiatief.

VRIENDEN VAN DE DIERENWEIDE

“Van Dierenwei naar Kinderboerderij”

Handtekeningenlijst Burgerinitiatief “Van dierenwei naar kinderboerderij”
Initiatiefnemers: Cees Bastiaans, Sylvia van der Burg, Jan van Eerd, Yvonne Maasbommel, Pieter Lekkerkerker
en Yvonne van Vroenhoven te bereiken via email: dierenweideacht@gmail.com

Voor het invullen hanteert de gemeente Eindhoven de volgende voorwaarden:


Handtekeningen zijn van ingeschreven inwoners van 12 jaar en ouder woonachtig in de
gemeente Eindhoven;



Vermelding van geboortedatum is verplicht;



Voor gehuwde vrouwen is de vermelding van de meisjesnaam verplicht.

Graag leesbaar (in blokletters) invullen.

Burgerinitiatief:
Wij verzoeken de gemeente medewerking te verlenen aan het behoud van de huidige
dierenweide en deze te kunnen veranderen naar een kinderboerderij op dezelfde locatie
en met dezelfde omvang.
Volgnr.

Achternaam

Meisjesnaam

Voorletter

Adres

Geboortedatum

Handtekening

Wij komen de handtekeningen graag bij u ophalen. Voor ons is het handig als het formulier dan ingevuld
klaar ligt.
Maar als het voor u handiger is om het in te leveren, dan kan dat op: Amerlaan 51 of Haringvliet 43.

