Ootmarsum, 29 juni 2022

Boerderij Aveskamp

Voorzitter,
Tijdens de behandeling van de jaarstukken 2021 kwam Boerderij Aveskamp aan de orde.
Weth. Brand gaf o.a. aan dat het project bijna was afgerond, maar nog niet helemaal. Dit
impliceert in onze ogen dat de Gemeente al werkzaamheden heeft verricht bij Boerderij
Aveskamp. Verder gaf hij te kennen dat er tot op heden dan ook nog niets was gevonden, en
men verwachtte dat dit ook niet ging gebeuren wat de vermoedens van het College op
voorhand had bevestigt.
Voorzitter toch hebben wij een aantal vragen hieromtrent.
1. Tegenover het terrein woont de Fam. Hampsink, hij laat op het terrein een aantal pony’s
loslopen. De gemeente had aangegeven indien men met de boringen, proefsleuven zou
beginnen hij bericht zou krijgen zodat de pony’s op stal gezet kunnen worden. De Gemeente
heeft tot op heden hem niet benaderd om dit te doen.
2. De Weth. gaf aan dat er activiteiten hebben plaatsgevonden, in eerste instantie heeft men
aan de Fam. Hampsink aangegeven proefsleuven te maken, dit is later gewijzigd in het boren
en dan met een bodemradar gewerkt zou worden. Wij (en niet alleen wij) hebben het terrein
verkent maar er zijn noch proefsleuven noch boorgaten te vinden.
3. Kan de Wethouder een verklaring geven waarom de Fam. Hampsink tot op de dag van
vandaag niemand op het terrein heeft gezien van Boerderij Aveskamp die boringen hebben
uitgevoerd?
3. Kan de Wethouder aangeven wat er 5 juli gaat plaatsvinden op het terrein van Aveskamp?
4. Er zou door de Gemeente contact worden opgenomen met de Heemkunde, Denekamp om
hier samen in op te trekken met de heer Sascha Benerink. Navraag heeft ons geleerd dat hij
een deze dagen is benaderd maar door de
drukte van de agenda van de leden van de Heemkunde is dit wel heel kort om dit gezamenlijk
in te plannen en op te pakken. Waarom is er gewacht tot de laatste minuut door de
Gemeente?
5. Wij zouden de wethouder willen vragen of hij ons kan verzekeren dat bovenstaande wel
gebeurd is en de uitkomsten c.q. onderzoek schriftelijk en onderbouwd met ons wil delen?
En hoe hij bovenstaande kan verklaren met datgene hij op 21 juni aan ons heeft verteld?

