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Geachte Raad,

Het merendeel van de fracties in uw raad zou zich de ogen uit het hoofd
moeten schamen! Wat is er namelijk aan de hand?

Op 10 mei 2006 zond ik aan alle afzonderlijke fracties van uw raad de
bijgevoegde brief, waarop ik vervolgens van niemand een reactie mocht
ontvangen.

Daarna zond ik op 10 oktober 2006 (wederom aan alle afzonderlijke fracties)
de eveneens bijgevoegde brief, met tot op heden als resultaat:
- de fractie van het CDA stuurde mij op 14 oktober 2006 een uitvoerige

excuusbrief met daarin tevens een respectabele motivatie, waarom mijn
verhardingsplan bij de fractie van het CDA geen prioriteit heeft;

- de fractie van Progressief Den Helder stuurde mij op 19 oktober 2006 een
ontvangstbevestiging;

- de fractieassistente van de SP maakte met mij een persoonlijke afspraak
om de situatie ter plekke in ogenschouw te nemen, wat vervolgens ook is
geschied op 23 oktober 2006;

- de heer Prins van PRIMS-voor Behoorlijk Bestuur liet mij in de
wandelgangen weten dat ik een sympathiek plan had ingediend;

- de heer Roelofsen van de VVD liet mij in de wandelgangen weten dat hij
mijn plan in het afgelopen voorjaar zou hebben "ingeschoten" bij het
ambtelijke apparaat.

Desalniettemin vind ik het een schande dat ik tot op heden (afgezien van de
fractie van het CDA) van geen enkele fractie een inhoudelijke schriftelijke
reactie op mijn voornoemde brieven mocht ontvangen! In de tijd dat ik nog
deel uitmaakte van de gemeenteraad van Den Helder werd door de raad steeds
het niet, of niet tijdig, beantwoorden van brieven als een (politieke)
doodzonde beschouwd, waarop het college van B en W en het ambtelijke
apparaat regelmatig werden aangesproken. Ik moet dan ook constateren dat de
tijden inmiddels snel zijn veranderd.

Gelet op het vorenstaande zie ik mij thans genoodzaakt om mij te richten
tot uw collectieve raad met de volgende vraag:
"Bent u bereid om alsnog de uitvoering van het door mij beoogde verhar-
dingsplan te bevorderen en (zo ja) wanneer denkt u dat te effectueren?"

Uw schriftelijke reactie op voornoemde vraag zie ik graag zo spoedig
mogelijk van u tegemoet.

I. a . a.: "Samen Sterker"
"Wijkcommissie 5"
Wij kconciërge
Wijkmanager
Redactie Helderse Courant
Redactie Helders Weekblad

Hoogachtend,
Tneo Krol
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Geachte fractie,

Bijgaand zend ik u afschriften van a l le door en met mij gevoerde
correspondentie, inzake bovengenoemd onderwerp, naar de inhoud
waarvan ik u in eerste instant ie kortheidshalve verwijs.

Ten aanzien van het gestelde in de brief van Burgemeester en
Wethouders d.d. 23 februari 2006 kan ik u tot mijn vreugde meedelen,
dat ik deze week van de wijkconciërge de toezegging hebben
verkregen, dat er binnenkort aan de waterkant langs de Waterkerings-
weg een tweetal bankjes zal worden geplaatst .

Tevens heeft de wijkconciërge mij toegezegd te bezien of aldaar op
wat langere termijn tevens nog een vissteiger kan worden gereali-
seerd.

Derhalve bl i j f t er voor mij nog één actuele wens over, te weten het
op een deugdelijke wijze verharden van de laantjes langs de Torplaan
en de Waterkeringsweg vanaf "De Gastronoom" tot aan het Heiligharn!

Omdat de gemeente daarvoor momenteel (begrijpelijk) niet over de
benodigde gelden beschikt, verzoek ik al le fracties in de gemeente-
raad van Den Helder om deze wens te honoreren bij de behandeling van
de voorjaarsnota of, wanneer zulks niet (meer) mogelijk i s , bij de
vaststelling van de gemeentebegroting voor het jaar 2007.

Uw reactie op het vorenstaande zie ik met belangstelling tegemoet.

C.
Hoogachtend,<

Theo Krol
"Samen Sterker"
"Wijkcommissie 5"
Wij kconciërge
Wij kmanager
Redactie Helderse Courant
Redactie Helders Weekblad
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Geachte fracties,

Op 10 mei 2006 zond ik u allen de hierbij gevoegde brief, naar de inhoud
waarvan ik u kortheidshalve verwijs.

Hoewel ik voornoemde brief beëindigde met de zin "üw reactie op het
vorenstaande zie ik met belangstelling tegemoet", mocht ik tot op de dag
van vandaag van niemand van u terzake een reactie ontvangen. Zelfs het
verzenden van een simpele ontvangstbevestiging was kennelijk voor u al len
een onneembare hindernis. Over deze gang van zaken ben ik (op zijn aller-
zachtst gezegd) teleurgesteld, omdat ik niet zo naief ben om te veronder-
stellen dat op uw stilzwijgen automatisch het gezegde "Wie zwijgt, stemt
toe" van toepassing i s .

Gelet op het vorenstaande verzoek ik u derhalve om nu spoedig "kleur te
bekennen" en mij nog voor de behandeling van de "gemeentebegroting 2007"
per fractie schriftelijk te berichten of u bereid bent om u sterk te maken
voor de uitvoering van mijn verhardingsplan in het jaar 2007.

Omdat ik weet dat de gemeenteraad van Den Helder het wijkgericht werken
"hoog in het vaandel heeft staan", heb ik nog steeds goede hoop dat u mijn
plan uiteindelijk van harte zult ondersteunen, temeer omdat hier sprake is
van een bewonersinitiatief, dat breed wordt ondersteund door de overkoe-
pelende bewonersorganisaties in "De Schooten".

Tenslotte wijs ik u nog op een extra (nog niet eerder door mij genoemd)
argument, dat het aanbrengen van de door mij beoogde verharding rechtvaar-
digt: bij de realisering van mijn plan ontstaat er tevens een prachtig
parcours voor rolstoelgebruikers.

Wederom zie ik uw reactie met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,
Theo Krol

I.a.a . :
"Samen Sterker"
"Wijkcommissie 5"
Wij kconciarge
Wijkmanager
Redactie Helderse Courant
Redactie Helders Weekblad


