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Geachte bestuurders en raadsleden,

Middels een schrijven van de heer Wijkhuisen van 16 juni begrijp ik dat de renovatiewerkzaamheden
op Veen en Duin zijn uitgesteld. Reden: er is onvoldoende geld beschikbaar ivm extra kosten.
ln de brief wordt tevens aangegeven dat eerst het budget moet worden aangepast door de raad.
verbaast het m¡j wel dat in de zelfde brief wordt aangegeven dat u toch gaat starten met het project en wel
in de week 28 en 29' u start dus bewust een project terwijl er geen (voldoende) dekking aanwezig is.

ln een recente commissievergadering waarin de zomernota is besproken heeft de heer Heijink desgevraagd aangegeven dat
het hogere budget nodig is in verband met de inbreng van de bewonders tijdens de informatie-avonden en ingediende
zienswijzen. De overschrijding van het budget zou ca. 2O%. zijn.

wanneer ik verder in zoem op de inbreng van de bewoners, eind 20L9, kan ik daar weinig uit halen wat zo,n overschijding
zou rechtvaardigen. slechts 1 zienswijze springt er uit: Zienswijze Lt, ingediend door . Het antwoord op deze
zienswijze is duidelijk en een en ander moet separaat gezien worden van het voorliggende veen en Duin-project. Voor deze
uitbreiding van het project zou een haalbaarheids-onderzoek moeten plaatsvinden en eventueel een projectvoorstel aan
college en raad gaan' wat ik nu begrijp is dat een en ander reeds is ingepast in het lopende project met een ruime budget
overschrijding tot gevolg. Heeft de raad ingestemd met deze verandering van het project dat zij eerder hebben
goedgekeurd ?

Natuurlijk zijn wij nooit tegen verbeteringen en het nog luxer maken van onze gemeente.
Doch hier komt toch sterk de indruk naar voren dat niet de juiste stappen worden genomen en een project wordt
aangepast zonder verder overleg en goedkeuring van onze vertegenwoordigers in de raad.

Derhalve verbaast het mij nog meer dat wel met het project gestart wordt en dat in het najaar de raad om extra budget
gevraagd gaat worden. op dat moment is er geen weg terug en zal de raad geen echte keuze meer hebben. op dit moment
praten wij over zo'n slorgdige € 200.000 extra, in een tijd dat wij enorme bezuinigingen aan het bespreken zijn.

Graag verneem ik van u de details (techniek en geld) van het originele goedgekeurde plan en daarnaast de specificaties van
de veranderingen/uitbreidingen en de daarmee verwachte kosten.

Daarnaast is het uiterst ongemakkelijk voor de bewonders dat de gemeente de planning heeft verschoven. planning met
aanpassing hemelwater maar ook met tuinen lopen vast. Maar als dat het plan ten goede komt moet dat maar zo zijn.

Verneem graag spoedig uw informatie.

Met vriendelijke groet,


