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_________________________________________________________________________________
nadat jullie zijn geïnformeerd middels een ‘rondschrijven’ waarin verslag werd gedaan van het
gesprek met de Gemeente inzake de activiteiten van de Akzo en hun plannen voor de nabije
toekomst, is er alweer het nodige de revue gepasseerd. Tijd dus om jullie hiervan op de hoogte te
stellen. Te vermelden hierbij is, dat er nog relatief weinig email adressen zijn doorgegeven. Het is dus
zaak om buren (nogmaals) te wijzen op de mogelijkheid: samen komen we verder! Mochten jullie
bewoners bekend zijn, die niet over email beschikken, dan graag even melden. We doen dan daar
een papieren versie in de bus.
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als het goed is, heeft een ieder (ons is het verspreidingsgebied dat de Akzo hanteert niet
bekend!) het verslag van de informatiebijeenkomst ontvangen.
aangezien het in de tekst er van opgenomen kaartje erg klein en onduidelijk was, is gevraagd
om een duidelijker, gedetailleerder en zo mogelijk digitale kaart met daarop de boringen en
de geplande locaties.
ondertussen gingen de werkzaamheden aan de locatie ‘M’ “gewoon” door. Deze activiteit
zorgde echter voor nogal wat onrust bij de directe omwonenden, aangezien de geluiden
steeds harder werden en resulteerden in schokken/trillingen. Dit begon woensdag 11 juli j.l.
Na contact met de verantwoordelijken bij de Akzo bleek dat er problemen waren met het
optrekken van bepaalde buizen. De locatie schijnt 4 jaar stil te hebben gelegen en daardoor
zijn er schijnbaar bewegingen geweest die dit hebben veroorzaakt. Men trachtte met
‘hameren’ de buis/buizen los te schrikken zodat ze alsnog opgetrokken konden worden.
Dit is tot op heden (lees 19 juli) niet gelukt en na herhaaldelijk aandringen van directe
aanwonenden waar bedden, lampen en kopjes op de tafel stonden te trillen tijdens de
werkzaamheden is het werk stilgelegd. Medewerkers van de Akzo zijn zelf ter plekke komen
kijken of er inderdaad overlast in deze vorm was. Ze moesten het beamen!
Nu is Akzo zich aan het bezinnen (we hadden in een mail van 12 juli j.l. hier al op
aangedrongen). Naar verluid zullen er nog een paar onschuldige pogingen worden gedaan
om de pijpen naar boven te trekken. Mocht dit niet lukken, dan beschouwen ze de pijp als
verloren en gaan ze een nieuw gat boren c.q. het bestaande gat ‘ruimen’. Als verlies in tijd
wordt een periode van 10 weken genoemd. Dat er ook financieel ‘verlies’ wordt geleden lijkt
duidelijk.
N.a.v. de gang van zaken zijn er vragen gesteld aan het SODM. Deze bleek niet op de hoogte
en gaat er nu werk van maken. Tevens hebben we informatie ontvangen van het SODM over
het winningsplan en de goedkeuring hierop. Ook gaan ze (juridisch) bekijken of de geplande
boring ‘N’ nog wel past binnen de oorspronkelijke goedkeuring en wetgeving.
De Gemeente en de verantwoordelijke bij de ‘Provincie’ zullen op de hoogte worden
gebracht van de recente ontwikkeling en voor zover dit nog niet was gebeurd, onze zorg over
de stapel staande plannen.
De Akzo heeft inmiddels toegezegd om na de vakantieperiode met de aanwonenden om de
tafel te gaan omtrent de uitvoering van de nieuwe locatie ‘N’.
De commissie blijft in gesprek met de Akzo, de Gemeente, het SODM en gaat nadere
contacten leggen met de Provincie en StaatsBosBeheer.
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De commissieleden hechten er waarde aan om geïnformeerd te worden over/door bewoners
die al een aanvaring/ conflict of andere ervaringen met de Akzo hebben gehad over schade
en/of claims.
De commissie heeft besloten om zodra er iets wezenlijks te melden valt, een update rond te
sturen. Ook als er geen nieuws te melden zal er eens per maand een update komen (met in
dat geval met de tekst ‘geen nieuws’).
Nu dhr. Van Ophoven terug is van zijn welverdiende vakantie, zal hij weer plaats nemen in de
commissie (hij werd tijdelijk vervangen door dhr. Russchen).
Er is inmiddels een grote hoeveelheid informatie verzameld. Te omvangrijk om als bijlage bij
te voegen. Degen die interesse hebben voor meer details kunnen zich vanzelfsprekend
melden. Op www.NLOG.nl is relevantie informatie m.b.t. de winningsplannen van de Akzo te
vinden.

met vriendelijke groet,
Tineke Raap, EricJan van Ophoven en Harm Vos

