Monnickendam, 25 mei 2008
Ondergetekenden,
allen omwonenden van de locatie waar volgens plannen van B&W een hoteltoren als
onderdeel van een nieuw Mirror-complex zou moeten verrijzen, hebben met
verontwaardiging uit de pers van deze plannen kennis moeten nemen. Bovendien
constateren wij, opnieuw met verontwaardiging, dat voor een inspraakprocedure een
schamele twee weken is uitgetrokken, en dan nog in een periode dat verwacht mag
worden dat veel mensen afwezig zullen zijn wegens vakantie.
Wij constateren dat het College van B&W zich erg veel gelegen laat liggen aan de
belangen van een enkele ondernemer, maar op geen enkele wijze de belangen van
omwonenden bij zijn besluitvorming betrekt. Sterker nog, men neemt zelfs niet de moeite
de omwonenden als direct belanghebbenden op enigerlei wijze te raadplegen gedurende
de voorbereidingsperiode waarin dit soort plannen achter de schermen gesmeed wordt.
Een gemeentelijk beleid dat erop gericht is de belangen van sommigen te bevorderen ten
koste van die van anderen verdient slechts een scherpe afwijzing van iedere burger in
deze gemeente. Uw wel uitermate beperkte en eenzijdige ‘visie’ over wat democratische
besluitvorming en burgerparticipatie zouden moeten inhouden, werpen wij ver van ons.
Tenslotte constateren wij dat sinds 23 oktober 2007 er aanzienlijke veranderingen in het
toen voorliggende concept-plan hebben plaatsgevonden. Waar uw College van 23
oktober 2007 tot medio mei 2008 nodig heeft gehad om tot besluitvorming over deze
aangelegenheid te komen, kunt u niet in redelijkheid van direct belanghebbenden
verwachten dat zij op zeer korte termijn hun informatie uit de krant moeten halen en
vervolgens slechts gedurende een belachelijk korte periode hun bezwaren op een
inhoudelijk verantwoorde wijze kenbaar kunnen maken. Uw procedurevoorstellen in deze
achten wij dan ook volstrekt onwerkbaar en verwerpelijk.
Wij eisen daarom het volgende:
(i)
(ii)

Dat een voortzetting van de voorgenomen procedures met onmiddellijke ingang
wordt opgeschort totdat op een inhoudelijk correcte wijze met alle omwonenden
overleg is gevoerd;
Dat een procedure van inspraak van zes weken wordt gehanteerd waarvoor alle
belanghebbenden tijdig worden uitgenodigd en die pas na het zomerreces van
start gaat.
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