Steenfabriek Milsbeek
Buurtcomité Bloemenstraat en omgeving organiseerde op 22-8-2018 een
bijeenkomst voor de buurt over de ontwikkeling van het terrein van de
steenfabriek. Te gast was de firma Wienerberger, eigenaar van het terrein.
Het buurtcomité zet zich sedert 2011 namens een groot aantal buurtgenoten in
voor een passende ontwikkeling van het terrein van de steenfabriek. Al jaren
worden de ontwikkelingen op de voet gevolgd en probeert het comité de
zienswijze van de buurt, geschreven in 2011, uit te dragen. In het afgelopen jaar
heeft het buurtcomité de zienswijze geactualiseerd en opnieuw besproken met
vertegenwoordigers van alle gemeenteraadsfracties, het college van B&W en met
deputé Geurts van de provincie. Ook Wienerberger is opnieuw geïnformeerd.

In juli 2018 heeft Wienerberger aan het buurtcomité gepresenteerd welke ontwikkelingsrichting ze
zien. Het buurtcomité wilde deze richting delen met de buurt. Wienerberger was graag bereid de
presentatie nog een keer te geven. De belangstelling voor de informatiebijeenkomst was groot. We
prijzen ons gelukkig dat er ook veel vertegenwoordigers waren van de gemeenteraad en dat zelfs
wethouder Rob Peperzak ervoor was teruggekomen van zijn vakantieadres. Rob Peperzak gaf aan dat
hij al eerder kennis heeft genomen van de ontwikkelingsrichting en dat behandeling binnen B&W nog
niet heeft plaatsgevonden. Er is dus nog geen sprake van besluitvorming.
De buurt was te gast bij tuincentrum de Kroon die geheel belangeloos ruimte en koffie beschikbaar
stelde. Waarvoor hulde! Namens Wienerberger presenteerde dhr. Paul Hospers (projectleider
landschapsontwikkeling bij de firma Dekker) de ontwikkelingsrichting. Aanwezig was ook dhr. Jasper
Vos, directeur operatiën bij Wienerberger. In de ontwikkeling zit dijkverlegging in combinatie met
zandwinning en de bouw van luxe woningen. Dhr. Hospers benadrukte dat het een eerste schets is
die nog moet worden uitgewerkt. Op de ontwikkelingsrichting werd positief gereageerd.

Wel werden er zorgen geuit over het asbestrisico van de huidige opstallen. Het buurtcomité heeft
inmiddels aan Wienerberger voorgesteld om een gezamenlijke inspectie uit te voeren om vast te
stellen hoe groot het risico is en wat er moet gebeuren om het risico aanvaardbaar klein te maken.
Wordt vervolgd! Het buurtcomité Bloemenstraat en omgeving.

