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Nieuwstadt, 6 februari 2008 
Aan:  Het College van B en W, 
        i.a.a. de raad van Echt-Susteren   
        Nieuwe Markt 55 
        6101 CV Echt 
Van:  Stichting De Groene Sporenwolf 
        Vlonderstraat 13 
        6118 CZ Nieuwstadt  
Betreft: nieuwbouwplannen omgeving Witham te Nieuwstadt 
 
 
Edelachtbare dames en heren, 
 
Het bestuur van Stichting De Groene Sporenwolf vraagt dringend uw 
welwillende aandacht voor het volgende. 
 
Stichting De Groene Sporenwolf heeft verontrustende signalen ontvangen 
met betrekking tot de nieuwbouwplannen (26 woningen) aan de Elsenewal/ 
Witham te Nieuwstadt. 
 
Allereerst is een makelaar blijkbaar bezig om geïnteresseerden warm te 
maken voor het kopen van zo’n nieuwbouwwoning. Ten tweede heeft in de 
Cobouw een publicatie gestaan betreffende de nieuwbouwplannen. En verder 
is er ook informatie over dit bouwplan terug te vinden op de website van 
Projectontwikkelaar Van der Looy te Weert. 
 
Stichting De Groene Sporenwolf vindt dit dermate serieuze signalen dat wij 
ons genoodzaakt zien om opheldering te vragen aan het college B&W. De 
volgende vragen zouden wij graag op zo kort mogelijke termijn beantwoord 
zien: 
 

1. Is er voor deze nieuwbouwplannen al een vergunning aangevraagd en 
zo ja, is deze vergunning al gepubliceerd en wanneer? 

2. Hoe staat B&W tegenover deze nieuwbouwplannen? 
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3. Wordt in deze kwestie de enige juiste procedure gevolgd of zijn hier 

achter de schermen beloftes gedaan à la Zorgmanege Snippe? 
4. Bent U op de hoogte van de nodige weerstand in Nieuwstadt omtrent 

deze plannen? 
5. Bent U zich bewust van het feit dat de nodige zienswijzen/ 

bezwaarschriften vanuit de inwoners en groeperingen ingezonden 
gaan worden naar aanleiding van een eventuele vergunningaanvraag 
c.q. -verlening? 

6. Staat B&W open voor een 100% permanent groene invulling van de 
huidige open ruimte aan de Elsenewal? Dus een parkachtige openbare 
ruimte met bijvoorbeeld een laan van de kerk naar de begraafplaats? 

7. Bent U op de hoogte van de krimpende bevolkingsgroei waardoor nu 
al geanticipeerd moet worden door minder nieuwbouw te plegen dan U 
enkele jaren terug van plan was? 

  
In afwachting van een spoedige reactie, verblijven namens het bestuur van 
Stichting De Groene Sporenwolf, 
 
Evert Masthoff, voorzitter 
Haverterstraat 5 
6118 CC Nieuwstadt 
tel.: 046-4855633 
e-mail: evert.masthoff@planet.nl 
 
Wil Klinkers, secretaris 
Vlonderstraat 13 
6118 CZ Nieuwstadt 
tel.: 046-4853896 
e-mail: wklinkers@hetnet.nl 








