Oss, juli 2021

Voorkom uitbreiding PIVOT PARK in ons
BUURTPARK aan de Trompstraat
TEKEN DE PETITIE

Op een burenavond van het Pivot Park werden deze week de plannen gepresenteerd
voor twee nieuwe laboratoria annex kantoorgebouwen. Fijn dat het goed gaat met de
geneesmiddelenindustrie in Oss. Goed voor de werkgelegenheid en goed voor de stad.
Met veel zorg zijn de gebouwen ontworpen en ook is er veel aandacht voor de groene
inrichting van het bedrijfsterrein.
Waar niet naar gekeken is, is de ligging in de buurt. In het masterplan van het Pivot Park
wordt naar de toekomst een beslag gelegd op een deel van het buurtpark. De plek waar
nu het speeltuintje en het basketbalveld gelegen zijn. Dat is de wereld op zijn kop. Wel
oog voor een groene inrichting van het eigen bedrijfsterrein en daarvoor het groen in de
buurt opofferen. Het bedrijfsterrein komt dan pal tegen de woonbebouwing aan te
liggen. Ronduit asociaal.
Maar zover is het nog niet. Het terrein heeft juridisch een groenbestemming die zomaar
niet gewijzigd kan worden en de grond is deels eigendom van de gemeente. De directie
van Pivot Park wil in goed overleg met de buurt tot een oplossing komen, een win-win
situatie bereiken zoals ze dat noemen. Dat nooit!!!
Er staat de directie maar een ding te doen en dat is een groene buffer tussen woonbuurt
en bedrijfsterrein respecteren.

Z.O.Z.

Groen moet blijven
Hoe gaan we het opheffen van het groen voorkomen? Om te beginnen door de petitie te
tekenen richting gemeenteraad. Daarin roepen we de gemeenteraad op nimmer mee te
werken aan een wijziging van de groenbestemming in een bedrijfsbestemming en
nimmer mee te werken aan een grondverkoop/verpachting aan Pivotpark.
Een van deze dagen komen we bij u langs om de petitie op te halen.
U kunt de petitie ook ondertekend inleveren op Trompstraat 61
Of gebruik de QR code:

Voor informatie:
Marianne Aartsen: 06-11606611

Mail: oss@sp.nl
PETITIE BEHOUD BUURTPARK TROMPSTRAAT
Wij, bewoners van de Zeeheldenwijk,
constateren,
➢ dat in het masterplan Pivot Park een deel van het buurtpark wordt opgeofferd
aan het bedrijvenpark;
➢ dat daardoor het bedrijvenpark direct tegen de woonbuurt komt aan te liggen;
➢ dat dit ten koste gaat van de toch al beperkte speel- en groenvoorzieningen;
➢ dat daardoor ons woon- en leefklimaat ernstig wordt aangetast;
verzoeken,
➢ de gemeenteraad om te besluiten de groenbestemming nimmer te wijzigen in een
bedrijfsbestemming en geen grond voor dit doel aan Pivot Park te verpachten
dan wel te verkopen;
➢ de directie van Pivot Park definitief af te zien van aantasting van het buurtpark.
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