Aan de buren van Hooilandsweg 5
Aan de inwoners van Roodeschool
Uithuizermeeden, 3 juli 2018
Betreft:

Uitnodiging Informatiebijeenkomst Maatschap Van Os
a.s. donderdag 12 juli om 20.00 uur in het dorpshuis te Roodeschool

Beste buren van de Hooilandseweg, beste dorpsgenoten,
Zoals u misschien al hebt gehoord zijn wij als Maatschap Van Os van plan een pluimveestal
te bouwen aan de Hooilandseweg 5.
Het gaat om een legkippenstal met vrije uitloop. De kippen kunnen zich vrij door de stal
bewegen, scharrelen in het strooisel, krijgen daar hun voer en water en leggen daar hun ei.
Overdag kunnen ze buiten lopen in de weide. De regels schrijven voor dat er een behoorlijke
oppervlakte aan grond voor nodig is.
De kippen vertonen hun natuurlijke gedrag en vallen onder het Beter Leven 2-sterren
keurmerk van de Dierenbescherming.
Natuurlijk wordt in en om deze stal ook rekening gehouden met de volksgezondheid, die van
ons als dierverzorgers en die van u als omwonenden. De meest moderne technieken worden
aangewend om overlast te voorkomen.
Om u een idee te geven wat het plan inhoudt organiseren we samen met de dorpsvereniging
een informatiebijeenkomst op donderdagavond 12 juli 2018 in het dorpshuis te Roodeschool,
aanvang 20.00 uur. We nodigen u hierbij van harte uit.
We zullen zelf het hoe en waarom toelichten en we hebben onze adviseur Wim Hoeve van
Hoeve Advies BV uitgenodigd om uit te leggen wat de impact is op de omgeving.
We hebben het plan bij de gemeente en de provincie kenbaar gemaakt en zullen binnenkort
de nodige procedures beginnen, maar niet zonder dat we u willen horen. We begrijpen dat
er op verschillende manieren naar ons plan wordt gekeken. Misschien bent u voor, of tegen,
of maakt het u niet uit; we staan open voor uw ideeën, bedenkingen en suggesties. Breng ze
donderdagavond in zodat we ze zo veel mogelijk kunnen meenemen in het definitieve plan.
We hebben ook de zaakbehartigers en raadsleden van de gemeente Eemsmond uitgenodigd
om erbij te zijn. Dan kunnen zij ook horen wat er eventueel speelt en bent u in de
gelegenheid hen vragen te stellen over hoe e.e.a. verder gaat in de procedure die komt.
Tot donderdagavond, en mocht u dan niet kunnen maar op een ander moment willen
worden bijgepraat, laat het dan even horen.
Met vriendelijke groet,
Familie Van Os
Dwarsweg 38
9982 TW Uithuizermeeden

