
                                                                                                                                      Kortenhoef , 23-12-13 

Aan de klachtencoördinator van de gemeente Wijdemeren 

Betreft: het niet uitvoeren van het resultaat van een democratisch proces. 

 

Geachte heer/mevrouw , 

 

Hierbij maak ik bezwaar tegen het feit dat een schrijven van mij aan de gemeenteraad 

dd.  12 juni 2013  tot op heden niet inhoudelijk is beantwoord. 

Bericht van ontvangst ontving ik dd.13 juni 2013. 

Vervolgens kwam mijn brief pas bij de ingekomen stukken voor de raadvergadering van 

26 september. 

Vervolgens ontving ik dd   1 oktober een schrijven  ( B/19891/131001/HM ) dat ik zo mogelijk voor 1 

november een antwoord kon verwachten , wat overigens niet gebeurde ! 

Klagers tegen de bloembakken op de sociale media  bedrijven volgens de woordvoerder van de 

grootste fractie asociale democratie. 

Ik ageer  m. i. ziens correct d.m.v. een brief naar de raad en krijg geen antwoord. 

Ik vraag me af met wat voor soort democratie van de gemeente ik te maken heb. 

Wat betreft het inrichtingsvoorstel met bloembakken op de Koninginneweg heb ik deelgenomen 

aan de inspraakronde van  de bewonersvereniging EKC  

Dit leidde met de gemeente tot een inrichtingsbesluit dat gepubliceerd werd. 

Echter de gemeente ging anders inrichten zonder met de bewonersvereniging te overleggen. 

Ik heb daarover overleg gevoerd met de voorzitter de heer Greven , die daarop eerst een informeel 

briefje naar de heer Marsman stuurde en vervolgens ook formeel een brief stuurde.(23 juni) 

Dit leidde niet tot een correctie of motivering! 

Ik verwijs u verder naar mijn brief in de bijlage. 

In concreto: 

Waarom krijg ik niet een gewoon antwoord m.n. van de verantwoordelijke ambtenaar? 

Wie besloot dat het inrichtingsbesluit anders moest worden uitgevoerd? 



Waarom werd de bewonersvereniging niet betrokken bij de afwijking van het inrichtingsbesluit? 

Waarom wilde de heer Marsman mij ( toevallig ) ter plekke geen uitleg geven? 

Wie is binnen het gemeentelijk apparaat aangesproken op mijn schrijven? 

Waarom zijn er n.a.v. mijn schrijven  geen maatregelen genomen om de veiligheid op 

de Koninginneweg  weer te verhogen? 

Wat verwacht ik: 

- dat er maatregelen genomen worden t.a.v. degene die het democratisch proces  

- bewust heeft verziekt. 

- dat de inspraak gewoon wordt gehonoreerd en er wordt gecorrigeerd. 

- een excuus van de verantwoordelijke naar de bewonersvereniging EKC en naar mij. 

U dankend voor uw moeite, 

 

Met vriendelijke groet, 

Hans Baars 

Koninginneweg 87 

1241CX Kortenhoef 

 


