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Geacht  College

Wij hebben onlangs bericht ontvangen van uw voornemen om door te gaan met de procedure voor
de aanleg van een wielerbaan aan de Houtrustlaan in Haelen.
In de stukken wordt vermeld dat om deze aanleg mogelijk te maken het daar geldende
bestemmingsplan gewijzigd zal moeten worden.

Het is duidelijk dat de aanwonenden van de Houtrustlaan het niet eens zijn met dit voornemen
gezien de grote opkomst en de zeer duidelijke teksten van de insprekers tijdens de onlangs
gehouden commissievergadering. Ook werd al een rechtsgang tot aan het hoogste rechtscollege
aangekondigd.

Wat ik tot nu toe echter mis in onze informatie is het item planschade.

Zoals u ongetwijfeld nog weet heeft enige tijd geleden een inwoner van De Walk in Heythuysen een
bedrag van € 46000 door de rechter toegewezen gekregen enkel omdat er een woning aan de andere
kant van de weg is gebouwd.

Mijn vraag is dan ook dat ik graag een reële schatting van de verwachte planschade zou ontvangen,
gezien de overlast door, meer verkeersdruk, meer geparkeerde auto`s op straat, meer licht in de
avonduren, meer geluid door de geluidsinstallatie en ook, net als in Heythuysen, een minder fraai
uitzicht op de natuur, die de aanwonenden zullen gaan krijgen.

Ik neem aan dat u weet dat het hier om tientallen woningen gaat zowel aan de Houtrustlaan,
Heyerveld, Nieuweakker en ook de aanwonenden van de Eikendreef en `t Laar zullen nog overlast
ervaren.
Ik zou ook nog graag een overzicht krijgen van de te verwachten juridische kosten als de
aanwonenden inderdaad de rechtsweg tot de Raad van State gaan volgen.

Leon Linssen
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