BEZWAARSCHRIFT

Aan:

het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eemsdelta
i.a.a. mw. A. Usmany
Postbus 15
9900 AA Appingedam

Van:

commissie Wisselwoningen Wirdum

Wirdum, 27 september 2021
Geacht college,
Hierbij willen wij formeel bezwaar aantekenen tegen uw kennelijke weigering formeel te
reageren op onze brief d.d. 11 augustus 2021. In deze brief maken wij bezwaar tegen de door
u gekozen locatie voor de bouw van 28 tijdelijke wisselwoningen. Tevens reiken wij u de
resultaten aan van een door onze commissie in overleg met de inwoners van Wirdum
uitgevoerde peiling m.b.t. een aantal alternatieve locaties.
Door of namens u werden wij als commissie ambtelijk onder een grote tijdsdruk gezet om
met onze reactie te komen. Mede daarom hebben wij u in genoemde brief met klem
verzocht om op - binnen de volgens de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht
geldende termijn - met een onderbouwde reactie te komen. Op 23 september jl. liep de
formele reactietermijn af. Van uw kant zijn noch een formele reactie, noch een formeel
genomen verdagingsbesluit ontvangen. Ambtelijk noch bestuurlijk is er een uitnodiging voor
overleg gekomen.
Wij maken hier ernstig bezwaar tegen.
Tevens willen wij u erop attent maken dat wij tot 3x hebben moeten vragen om een formele
ontvangstbevestiging. Uiteindelijk is die door u verstuurd. Omdat wij op 11 augustus jl. onze
brief hebben gemaild en per post toegezonden, accepteren wij de datum van de uiteindelijk
door u verstuurde ontvangstbevestiging niet als de startdatum voor de reactietermijn.
Wij zijn als commissie bijzonder ontstemd over het wederom door u ten toon gespreide
gebrek aan inlevingsvermogen en maatschappelijke omgangsvormen over een kwestie die
veel inwoners van ons dorp hoog zit. We voelen ons doodgezwegen.
Om die reden hebben wij dit bezwaarschrift alsmede de brief van 11 augustus jl. aan de
griffier gezonden met het verzoek om e.e.a. op de lijst met ingekomen stukken voor de
volgende raadsvergadering te plaatsen.
Hoogachtend, namens de commissie,

Marjolein van Berkum, voorzitter.

