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Dames en Heren, Collegeleden en Commissieleden,
Ik spreek hier namens de bewoners van de Burg. Van Heusdenweg.
Ons is ter ore gekomen dat er besloten overleg is geweest, B&W en
raadsleden, over plannen om een extra aanlegsteiger voor
vrachtboten te maken op/aan de werkhaven. Beter bekend als
locatie 2 uit het Masterplan Haven.
Er zouden allerlei verschuivingen moeten gaan plaatsvinden in de
buurt van de steigers langs de WB kade om ruimte te maken voor
doorvaart van vrachtschepen naar de werkhaven.
Wij verkeerden in de veronderstelling dat locatie 2 definitief van de
baan was om meerdere redenen van nautische aard. In de
besluitvorming over het Masterplan kwam locatie 2 zelfs nog na
locatie 1 Het Lichtje en had locatie 3 de huidige veerhaven de
absolute voorkeur. (N.B. Het kan zijn dat ik locatie 1 en 3 nu
verwissel.)
Mijn vraag is: Is dat waar, is hierover besloten overleg geweest?
Als dat zo is zijn wij hierover zeer ontstemd. De onrust onder de
bewoners neemt weer toe.
Wij dachten een goede afspraak te hebben met B&W dat als er
plannen zijn voor het havengebied wij daarover in een zeer vroeg
stadium worden geïnformeerd en erbij worden betrokken.
Wij dachten dat de gemeente in de kwesties zonnepanelen op de
werkhaven en de Barn voldoende leergeld had betaald.
Nu wordt er toch weer een besloten overleg (geheim misschien?)
gevoerd om za ken voor te koken en raadsleden uitvoerig te
informeren, zodat ze zich wellicht minder Vrij voelen om afwijkende
standpunten in te nemen.
Misschien is dit te achterdochtig gedacht, maar door schade en
schande wijs geworden, is dat wel wat als eerste bij ons opkomt.
Aan u de taak om uw burgers serieus te nemen en de achterdocht
weg te nemen. Houdt uw burgers niet onwetend; wees transparant
en kom voor de dag ermee.
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