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Geacht bestuur,  
 
Gezien enkele recente ontwikkelingen sturen we u deze brief als aanvulling op onze eerdere brief van 
22 april. Wij maken ons ernstige zorgen over de bereidheid van HFC om pas op de plaats te maken 
en bij de planvorming meer rekening te houden met de buren.  
 

• Op 9 maart 2021 is HFC geïnformeerd over de uitkomsten van de enquête. Wij begrepen dat 
HFC in de veronderstelling was dat de buurt content was met de nieuwbouwplannen. Sinds 
deze datum is het onmiskenbaar dat er grote zorgen zijn en dat de afstemming met de buurt 
minder goed of effectief is geweest dan gedacht.  
 

• De wijkraad vraagt in zijn brief van 6 april 2021 al om pas op de plaats te maken met de 
plannen en vergunningsaanvraag, omdat de uitkomsten van de buurt-enquête alarmerend 
zijn.  

 
• Ook op 23 april 2021 heeft ook het buurtcomité nogmaals zeer expliciet in zijn brief gevraagd 

om niet verder te gaan met de vergunningsaanvraag maar eerst het gesprek met de buurt af 
te wachten.  

 
Helaas hebben deze ontwikkelingen niet geleid tot een pas op de plaats. Integendeel: afgelopen 
weken zijn wij zonder enig voorafgaand berichtgeving door HFC geconfronteerd met maar liefst drie 
vergunningsaanvragen die direct samenhangen met de nieuwbouwplannen. Dat getuigt niet van een 
proactieve communicatie door HFC. 
Erger is dat dit een beeld oproept bij de omwonenden dat HFC zegt bereid te zijn om te praten maar 
ondertussen op volle kracht doorgaat met de uitvoering van de eigen plannen. Dit is een verkeerd 
signaal en wij betreuren dit zeer. 
 
Juist nu gebleken is dat de door HFC geclaimde goede afstemming met de buurt toch niet als 
zodanig herkend wordt door de omwonenden, lijkt het ons niet minder dan gepast dat hier een 
inhaalslag gemaakt wordt en dat HFC de ontwikkelingen even ‘on hold’ zet.  
 
Wij roepen u nogmaals op om éérst onze brief van 22 april volledig te beantwoorden en het gesprek 
aan te gaan met de omwonenden voordat verdere stappen worden ondernomen. We zullen deze 
oproep ook overbrengen aan het college van burgemeester en wethouders.  
 
 
 
Met vriendelijke groet 
 
Comité Buren van HFC 
Richard van den Heuvel, Gusta Bollinger, Titi des Bouvrie, Patrick Hustinx, Johannes van Bentum 
 


