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Categorie Rood

Ter info.
Groet,
Van:
Verzonden: maandag 16 oktober 2017 22:00
Aan:
Onderwerp: Fwd: Orgamebo

,
Ter info.
Groet,

Verstuurd vanaf mijn iPad
Begin doorgestuurd bericht:
Van:
Aan:
Kopie:

@ODRivierenland.nl>,

@buren.nl>

Onderwerp: Orgamebo
Beste

,

De stank overlast van Orgamebo is nog steeds niet over en sinds afgelopen zaterdag is de
stankoverlast weer zeer extreem en ondragelijk. Buurtbewoners hebben inmiddels ook een aantal
raadsleden de stank laten ruiken en zij hebben dit ook waargenomen (mogelijk kan de gemeente dit
ook eens komen ervaren. De raadsleden komen op eigen initiatief). Mogelijk kan de ODR de
komende dagen ook frequent onderzoek doen naar deze stankoverlast (en dan niet een uurtje,
maar gedurende een lange tijd). Een raadslid heeft vanavond geconstateerd dat de deuren lange tijd
openstonden zonder dat er bedrijvigheid was. (Volgens mij was dit niet toegestaan, maar dit kan ik
verkeerd hebben)
Daarnaast heeft
een foto gemaakt van een vrachtwagen die door
Kapel-Avezaath rijdt. (Zie bijlage). Zoals al eerder aangegeven is dit geen uitzondering. In deze ben ik
erg benieuwd naar de uitkomsten van de handhaving m.b.t. de vrachtwagen en het niet rijden langs
de Betuwelijn, maar daarnaast ook het wassen van de vrachtwagens op het terrein.
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U heeft mij gevraagd of ik de stukken van de buurtbewoners aan de provincie ook kon opsturen en
deze zitten eveneens als bijlage bijgesloten.
Daarnaast heb ik een aantal punten die ik wil benoemen:
1. Er is een projectleider aangesteld door de gemeente inzake Orgamebo. Deze zou de
buurtbewoners informeren. Wij hebben deze projectleider nog nooit gesproken.
2. De gemeente heeft toegezegd de bewoners te informeren. Ook hierin is eenmalig gehoor
gegeven door te reageren op de vragen n.a.v. de voorbespreking, maar daarnaast vernemen
wij niks.
3. Na de hoorzitting bij de provincie heeft Dhr. Bos mij gebeld en bedreigd. Ik heb mijn jurist
hiervan op de hoogte gesteld.
4. Welke acties heeft de gemeente/ODR meegenomen nav de hoorzitting bij de gemeente? Op
de gang bij het provinciehuis hebben we het geuronderzoek besproken en zowel
als ondergetekende hebben jullie uitgenodigd om een geurmeting te komen
doen.
Ik verneem graag u reactie,
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