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Gemeente Buren
T.a.v. van de heer Hoencoop
De Wetering 1
4021 VZ MAURIK
Putte, 7 september 2012
Betreft
Brief 24 februari 2012
Geachte heer Hoencoop,
Naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud van 5 september jongstleden berichten wij u
volgens afspraak als volgt.
Zoals reeds met u besproken hebben wij nooit of te nimmer antwoord gekregen op onze
aangetekende brief van 24 februari 2012 gericht aan het college van Burgemeester en
Wethouders Gemeente Buren,
Wij verzoeken u alsnog deze brief in behandeling te nemen en ons te antwoorden en in de
tussentijd de aanmaningen aangaande de diverse facturen stop te zetten, zoals met u is
besproken.
Afschrift van de brief van 24 februari 2012 is bjgevoegd.
Wij zien uw reactie graag tegemoet.
Hoogachtend,
Lingemeer Beheer B.V,
Lingemeer Holding B.V.
J. de Gans /%-77. '
A. de G s
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punt s. wij hebbentoenz In umenspraak md de burgemeeœer en de wethouder, onze
vergunnlngen Ingeleverd, anders kon het proèd onmogelijk worden gel|all|erd. Det|nmalige
wethouder de beerwlm Hompe vroegons: ''Wij |llen'gaarne aan devoouljde divefse
appanementen complexen hebben en ga dus de tekenlngen meteen archi|ect makenl'. Dat is toen
ook gebeurd, wat aclyteraf veeltewoeg bleek te iljn, want erwerd nlet vermeld dat er een probleem
as met de spuitzone en dat ereen nletlwewet was overde geurcirkel. Je rnag tocb uit gaan, dat een
w
wethoudergeen groen Iicht geeft als b1J deze Informatie allernaal heeft.
F'unt 6. In plaatsvan een vergunning om de bouwte star'ten ging allesvxreen procedure naar de
Raad van state. Het Is duidelijk wat ook Iater bleek, dat de gemeente Buren in gebreke is gebleven
ten opzlchte van de proluontwikkelaar. Gelukklg mocbt de gemeente maatwerk Ieveren van de
Raad van sute. Nu, ja vierlaar, Is het elndelijk zo verom te starten met de bouwvan
eengezlnswoningen aan de voorzllde van het proled.
Dit alles beeft de flrma Lingemeer Holdlng Bvwel flK.o|z-mkoœ om de maatschap van de famille
van De Berg rnee te krljgen om hun mllie|er|nnlng hernleuwd aan te vragen.
Gelukkig voor ons heeft de nleuwewdhouder, de heer Gert Jan Van Ingep, alle powergegeven om
Indelijk het projedte laten starten met de bouw. Ook àe SPWL heeft evenals de wethouder super
e
meegewef|- slet tegen|aande heeft de heerde Gansjr. in deze tienjaâeen verlies geleden op het
oled van 1,2 mlljoen euro. WIJ kunnen ook aan de hand van de balansen van de ac|untants u dit
pr
allemaal tonen. Daarnaasl wlllen wll namens de heerde Gans sr. en de Firma B.A.M Holding nog
nellen dat de Infra|œduurvxreen |dragvan 8,5 mlljœn gulden is ontwikkeld en betaald en
ve
dat de gemeente deze beeû terug gekregen vxreen symboliscb bedragvan f 1,-. Zijwlllen ook nog
vermelden dat ervoor 380 huizen maal f 5.5*,-, of bdergezegd ë2.1*.0œ,- ook aan de gemeente
is betaald.
Punt 7. Na al deze ellende en nu tlenlaar later lijkt het ons normaal dat de rekeningen van de finna
Ungemeer BV en de rekenlngen van de firma Lingemeer Holding BV nletle hoeven worden betaald.
En wil wlllen te gaacevragen om een |r-amnlljk g|prek met de burgem|ker en de wethouder.
Me't wiendelljke groet,
Lingëëàer||heer BV
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Lingemeer Holeg BV
Buœ ' - - -'-r en We|ude| van Gem|nte Buren
Brief aan Coll|e îan
24*2-2012
Geacbt College,
Beheer Bven de Flrma Hngemeer Holdlng BV na tlen
Tot onze verbazlng kregen de Flrma Llngemeer
Muurd over de aanvraagbou-ergunning Hotel.
Jaar rekenlngen opge
t uiteèpzexen wat er de laals'te lienjaar is
wij wl|len graag hler|p reageren en puntworpun
beurd in het bijzèndervoorde hcserA.l de Gans. '
ge
flrma'sen gemeentes geenfaduren meer
punt 1. volgens onze accountant en a|ocaat mogen
opsturen na een termllnvan driejaar.
ken had met de o|wihelingvan het prolect Linge|eerz
punt 2, De heerde Gansjr, dle nietstem:
de Flrma B.A.M Holdlng en Llngemeer Beheer BV
kocbt op 16/02/2001 de gronden van de eigenaars
dat het project op dat moment nog bestond ult
Is doel:veînnning recreatieve doelelnden om
met a
recreatkve hulzen.
kman en de ambtenaren heervan Olderen en de
3 De toenmalige wethouder de heer Chrls He
punt . o
I d dat ervolgens de gemeente behoefte was aan ee
beerlan-F|ns De Leeuw waren ervan overtu g
dere r|rea|leve d|lelnden. Het hotel werd door
hotel supermarkt, dans- en entedainmeë en an
' lkkeld- De Rabobank heefttoen samen met de
de projuontwikkelaar met heel veel kosten ontw
Istoen ook een |nanderlng afgegeven. Na
d Gansjr, contact gezocht rnet de |meenle en er
heer e tstaan met
ct aîeblazen. omdat er een probleem was on
twtse jaar ecbterwerd het hele holel prole
bedingeen hotel aan de voorzilde. De provlnde
Igenaren van de hulzen, dle wllden ondergeen
de e k uringvan de artikel 15
ae-rklngte geven aan een goed e
heeft aanleiding gevonden om geen m
Innen de 1* metervaste milleuci|el terwljl het geen
e een paar metertekoœ b
procedure vanweg
I de gemeente heeft daar geen actie|egen ingenomen.
Ingen betrof maar eën hote p
won
Burenz de nleuwe wethouder wlm Hompe en de
4 Toen In samensp|ak met degemeente
ptlnt . ,, jjen gaame soclalewonlngbouw aan de
spwk werd erdoor bun vooœesteld: wljwi
verenlging ieve
'' dan moestwel de heerde Gansjr. Inee werken door zijn recreat
voorzjde hebben , maar
het eers-te proleqt in sederland zou ziln dle een
ingen in te Ieveren, zodat he: unsemeer
vergunn de lsde
de reeds bestaande huizen. Het prëedwerd daarmee
ermanente Matus kreegvoor
? IWerme|ouw s. Dekker stond net als de provlncie acbter
kern van Buren. De toenmalige mln
doms
dit beslult.
de en konden de rnenîen ook te verg|nnlng kregen de huizen meerwaar
Door deze permanen
kkelijker een hypotbeek krijgenvan de banken.
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