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Mbt onderstaande brief vraag ik alle stukken op vanaf 2019 die
betrekking hebben op dit onderwerp dus ook alle communicatie
met derden , intern en extern overleg enzovoort.
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Rutger van der Peet: ,,Als een ambtenaar binnen een kwartier
zegt: ‘Als je niet meewerkt, gaan we je onteigenen…’’

https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20210830_32921838
Graag onderstaand fb bericht op de Iijst ingekomen stukken en
tevens verzoek tot agenderen.

Vragen die ook door inwoners worden gesteld. Er is veel te doen
over maaibeleid en er is kritiek gekomen vanuit de samenleving
omdat het onderwerp op brede belangstelling kan rekenen. Hoe
kunnen we het maaibeleid verbeteren? Wat zijn de kosten, waarin
zit de verbetering en hoe betrekken we de bevolking hierin?
Artikel Binnenlands
In het artikel wordt uitgelegd hoeveel meldingen er nog zouden
bestuur inzake
moeten worden behandeld volgens twee fracties uit de
ongerustheid over
gemeenteraad. Er zit een discrepantie tussen het aantal dat de
‘verdwenen’
burgemeester noemt, het aantal in het jaarverslag en het aantal
integriteitsmeldingen dat nog behandeld zou moeten worden volgens HvB en volgens
LB. Hierover is grote ongerustheid ontstaan. Want integriteit is
niet te koop.
Brief inwoner inzake De Wob is voor inwoners van groot belang. De overheid moet
deelname gemeente transparant werken. Wob-verzoeken kosten de gemeente tijd en
aan NVRR-DoeMeegeld. Het is belangrijk dat kennis en kunde zo goed mogelijk wordt
onderzoek
gebruikt. De inwoner doet enkele suggesties. Wat kan er worden
verbeterd?
Brief Kleine Maatjes
Brief van zorgaanbieder over consortia in jeugdzorg. Veel vragen,
gespecialiseerde
geen antwoorden van de wethouder.
kindzorg inzake
zorgen
aanbestedingstraject
Artikel HD inzake
HD artikel over omvorming weilanden in natuur door provincie
agrarische gebieden
NH. Deze plannen hebben een grote impact op de leefomgeving
binnenduinrand
en hebben geleid tot grote onrust in oa de kern Vogelenzang.
Brief inwoner inzake
evaluatie F1
Petitiebetoog voor
loslopen honden in
Wethouder van
Gelukpark

Brief inwoner over evaluatie verkeerssituatie F1 en kritische
kanttekeningen daarbij. Belangrijk om als raad te evalueren hoe
het is gegaan en wat verbeterpunten zijn.
Inwoner komt met concrete suggesties. Wat is het plan van het
college tav dit gebied waar een gedoogsituatie heerst. Wat is het
plan met Park Brederode hondenlosloopgebied?

