
Gemeenteraad Stichtse Vecht, 
 
Breukelen, 2-juli 2020 
 
Geachte raadsleden, 
 ter voorkomen van onduidelijkheid  of onwetenheid meld ik de volgende zaak  : een verzoek van 
mij 25 april 2019 aan het College om medewerking in verband met de ontwikkeling van de 
Hazeslinger om mijn bekende bouwplan uit 2008 , conform mijn  zienswijze van 2012 mee te 
nemen in deze ontwikkeling in 2019/2020. 
Op  20 november 2019 is dit behandeld in de commissie Bezwaarschriften  nav het beroep bij de 
Rechtbank op 1 juli 2019 zoals haar advies was aan het College. 
Op  4 februari 2020 neemt het College het besluit  hierover , en is niet ontvankelijk met de 
opmerking :gelet op de hoorzittting is overwogen, zal College B&W  over het bouwplan een besluit 
in de zin van art 1:3 Awb zal nemen. 
Op 11 februari  2020 neemt het College van B&W het besluit om geen medewerking te verlenen. 
Daarbij worden  in de aanhef en in de motivatie per brief van 26 februari 2020 zaken aangedragen 
die onjuist, onwaar, en weer misleidend zijn   hierdoor niet integer  en kwetsend zijn. 
Op 28 februari 2020 reageer ik in een brief aan het College met een opsomming waar het misgaat in 
deze motivatie: en dat hierbij normen van integer handelen worden overschreden. En dat ik hierdoor 
financiële en sociale schade leidt over langere tijd. 
Op 13 april zend ik een digitaal  klachtenformulier, wegens  het uitblijven van enige reactie op toch 
een redelijke  zware klacht. 
Op 12 mei krijg ik antwoord per brief : wederom  herhaling  en onjuiste weergave van de feiten 
zoals in mijn brief van 28  februari aangegeven, ook nu nog meer onjuiste toevoegingen. Maar ook 
het verzoek om bij integriteitszaken om met een concrete melding te komen  ivm protocol 
“ vermoedens integriteits politieke ambtsdrager  gemeente Stichste Vecht 2019. of een klacht over 
een medewerker van de gemeentelijke organisatie. Deze concrete naam of functie was niet vermeld 
in de brief van 28 februari. Men neemt nu vanzelfsprekend aan dat het geen formele klacht is inzake 
integriteit.(?) 
 Op 16 mei richt ik een persoonlijke brief aan de burgemeester, en noem daarin de naam van deze 
ambtenaar, en verwijs ook nog even naar het geschonden vertrouwensbeginsel , en de lange 
wachttijden op een reactie bij correspondentie. 
Eind mei vraag ik of er nog een reactie komt op mijn brief aan de burgemeester ; de brief is niet te 
vinden, ik stuur een kopie aan de secretaresse per e-mail op 29 mei en op 2 juni krijgt de 
burgemeester deze brief onder onder ogen. Intussen blijkt de dag daarvoor dat de brief op 19 mei is 
geregistreerd  intern maar niet bij de burgemeester is aangekomen. 
Ik krijg bericht een dag later per e-mail dat de burgemeester deze persoonlijke brief heeft doorgezet 
binnen de organisatie. 
Tot op heden heb ik niets vernomen,  vanwege de bezwaartermijnen op de uitspraak van ACB 
dreigden te verlopen  deze zaak  over het bouwplan 2008  had ik dit gemeld  bij de rechtbank 
Midden Nederland intussen. 
Omdat ik navraag  deed vorige week naar het uitblijven van enig signaal van de burgemeester, dat  
antwoord heb ik nu  ontvangen : “omdat ik reeds een zaak heb lopen bij de Rechtbank”  over de 
weigering van het bouwplan 2008 en de schade en de motivatie daarop. “Dat  daarom het College 
geen reactie op deze brief van 16 mei gaat geven over de melding van vermeend  schenden  van 
integer handelen.” 
 
Ik zal dit standpunt meenemen richting Rechtbank, maar ben zeer verbaasd dat een burger op deze 
manier niet wordt erkent als belanghebbend, en dat dit wel geldt voor de gemeente  met dit beleid. 
Hopelijk bewaakt u de belangen van burgers zoals ook u eigen belangen bewaakt: vrije vertaling 
van   “ on y soit, qui mal y pense ”    D. van ‘t Hof, Broekdijk Oost 55, 3621 LM Breukelen 



Geachte Griffie, graag dit als openbaar stuk aan de gemeenteraad melden. Mijn naam en adres 
mogen er gewoon zoals altijd bij. 
 


