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Geachte heer Bos,
Gisteren hebben wij een prettig gesprek gehad i.v.m. de bedrijfsvoering van Orgamebo met adviesbureau’s
Pouderoyen en Van Westreenen.
Tijdens dit gesprek waar met name de uit te voeren second opinion vwb geur, gezondheid en mogelijke overlast
centraal stond kwamen ook een aantal andere zaken aan bod. In verband met deze andere zaken mail ik u.
Verkeersborden
U gaf aan dat het handig zou zijn het transport van en naar Orgamebo via de Roodakker om te leiden richting de
nieuwe ontsluiting tbv Orgamebo.
Dit kan o.a. door het plaatsen van verkeersborden. De rotonde ter hoogte van Kerk Avezaath (komend vanaf de A15)
lijkt de geschikte locatie hiervoor. Bestemmingsverkeer kan middels nieuwe bewegwijzering direct de Roodakker op
gedirigeerd worden. Hierdoor worden woningen aan de Burensestraat in Kapel Avezaath ontlast van het zwaar
verkeer van en naar Orgamebo.
U kunt zelf deze bewegwijzering aanvragen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde aanvraagformulier.
Nieuwe ontsluiting
De reeds aangelegde ontsluiting op eigen terrein aan de Roodakker is vergunningsplichtig. Ik heb contact gehad met
de ODR (Omgevingsdienst Rivierenland) en mijn college
Hieruit bleek dat de ontsluiting nog niet
vergund is. De zaak/ aanvraag is echter wel bekend. De ODR gaf aan dat zij nog wachten op aanvullende gegevens.
Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u contact opnemen met
van de ODR. Hij heeft deze zaak
in behandeling. Het is de bedoeling dat de ontsluiting vergund wordt. Dit hangt ook samen met het volgende punt.
Huisnummer Orgamebo
Ten behoeve van route navigatie van het transport naar Orgamebo vroeg u of het mogelijk zou zijn dat Orgamebo
een apart, eigen huisnummer zou kunnen krijgen. Nu is het adres Burensestraat 2 te Kapel Avezaath. Het adres waar
ook de bedrijfswoning gevestigd is. Hierdoor leidt de route navigatie het transport ook via de Burensestraat. Het is
beter om een eigen huisnummer aan de Roodakker te verkrijgen zodat hierop genavigeerd kan worden waardoor
transport Orgamebo via de Roodakker bereikt.
U kunt zelf hiertoe een verzoek indienen via het gemeentelijke emailadres: info@buren.nl
U kunt dit doen nadat u een vergunning heeft verkregen voor de nieuwe ontsluitingsweg. Deze ontsluitingsweg moet
namelijk eerst juridisch bestaansrecht hebben voordat een huisnummer aan de Roodakker en de nieuwe
ontsluitingsweg kan worden toegekend.
Houdt u er rekening mee dat u daarna uw adres gegevens bij de Kamer van Koophandel, uw website, briefpapier en
visitekaartjes wijzigt nadat Orgamebo een eigen huisnummer aan de Roodakker heeft verkregen. Dit voorkomt dat
alsnog het verkeerde adres wordt ingevoerd in de route navigatie. Overigens gaat er enige tijd (enkele maanden)
overheen voordat bestaande route navigatie het nieuwe adres herkent. Dit is afhankelijk van het updaten van de
onderliggende software.
Ik ga ervan uit u hiermee van dienst te zijn geweest. Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op.

Vriendelijke groet,

Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling
Afdeling Ruimte
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