
Geachte Voorstemmer, 

Indien u als raadslid 15 december a.s. voor het plan De 7 Dorpelingen gaat stemmen, dan bent 

u persoonlijk verantwoordelijk voor de door velen ongewenste discounter in een grote 

steenklomp aan de entree van ons dorp. Daar bent u zich vast wel van bewust. 

U bent niet geïnteresseerd in een goed en mooi plan voor het dorp, anders had u wel voor 

uitstel gekozen en de tijd genomen voor extra bezinning. En zou u als raad de tijd hebben 

kunnen nemen om dingen nader uit te (laten) zoeken. U kiest daar bewust niet voor.  

Alle mooie woorden over participatie en "de gemeente zijn wij samen" kunnen bij het grof 

vuil.  

U weigert namelijk een serieuze behandeling van een burgerinitiatief.  

Het coalitieakkoord is daarmee niet eens meer bruikbaar als wc-papier. U accepteert dat 

bewust.  

Volgens het college zou u de vrije keuze hebben tussen de twee plannen. Maar dat is een loze 

en gebroken belofte gebleken, want u krijgt die keuze niet eens. U kunt alleen maar een 

uitspraak doen over De 7 Dorpelingen. Ook dat accepteert u welbewust.  

U weet trouwens niet eens precies waar u voor kiest, want het plan behoeft aanpassing als 

gevolg van de eigendomssituatie van Plein 36. Ook daar bent u zich van bewust. 

De bewering van het college dat de plannen zouden worden beoordeeld zoals deze 30 

september waren ingediend, blijkt daarmee dus niets waard. Ook dat weet u. 

U baseert uw keuze op de eenzijdige en zelfs aantoonbaar onjuiste informatie in het 

raadsvoorstel. En daar komt dan nog een memo van het college van 8 december j.l. overheen. 

Met wederom eenzijdige informatie en een sterk gekleurde interpretatie van de bijgevoegde 

tekeningen en verklaringen. Hoe zit het bijvoorbeeld met de in- en uitgang van de 

parkeergarage? Hoe gaat de bevoorrading van Aldi? Hoe zit het nou met het 

combinatiebezoek?  

Dat vraagt u zich kennelijk niet meer af. U accepteert het allemaal doelbewust en verkwanselt 

daarmee uw controlerende taak. 

U neemt daarbij ook nog voor een hele lange periode een onverantwoord financieel risico 

door te accepteren dat de parkeergarage deels onder de openbare weg wordt gerealiseerd. 

Eventuele schade die in de komende 60-100 jaar daaronder aan de parkeergarage kan 

ontstaan, is daarmee voor rekening van de gemeente. Ook dat is een bewuste keuze. 

Kortom u verbindt uw positie als raadslid aan een discounter en een parkeerkelder in plaats 

van aan inwoners.  

U doet dat heel bewust. Dat zal u lang worden nagedragen door heel veel inwoners. 

Bergen, 10 december 2016 

Jan Grondhout  Yvon Bos Eijssen 


