Klacht gemeld bij gemeente
Goedemiddag heren,

19-04-2014

Zoals bij jullie bekend probeer ik al jaren de zaken betreffende Coöperatie ZAP te normaliseren.
Het lukt me niet maar ik wil toch nog even zeggen dat het wel een erg smerige bedoening is met de
buitenlandse chauffeurs. Ook nu weer betrapte ik een Poolse chauffeur die zijn grote boodschap in de
begroeiing rond de parkeerplaats in het openbaar groen bij manege Rap en de watersport had
gedeponeerd. Kinderen spelen er , honden lopen er, kortom dit moet je niet willen als fatsoenlijke
gemeente.
De chauffeurs hebben geen sanitair, eten en slapen in hun vrachtwagen en vervelen zich want er is
voor hen niets te doen. Deze chauffeur is gisteren gekomen en zal niet eerder geladen worden als a.s.
dinsdag en dan begrijpt ieder normaal denkend mens dat bij gebrek aan sanitair grote en klein
boodschappen in het openbaar groen worden gedeponeerd.
Verleden jaar heeft, na een flink aantal klachten, ZAP een Chemisch toilet laten plaatsen op de
parkeerplaats, maar aangezien dat geld kost en de leden van de coöperatie een verschrikkelijke hekel
hebben aan geld uitgeven is het er weer niet van gekomen een toilet te plaatsen.
Gemeente of ambtenarij waarschuwen is zinloos want dat doen de bewoners al jaren en het helpt
allemaal niets. Er staat in de plaatselijke verordening dat het verboden is voor bussen, vrachtwagens
enz. te overnachten binnen de dorpsgrens maar de ambtenarij weet keer op keer te vertellen dat
handhaven geen prioriteit heeft, naar mijn mening kunnen de borden aan het begin en eind van de
dorpen wel weggehaald worden. Regels en voorschriften bedenken en die vervolgens niet handhaven
is zinloos en kost de burger nodeloos veel geld.
Kennelijk is het voor politiek en ambtenarij gewoon dat dergelijke wantoestanden binnen de
gemeentegrenzen voor komen, het geeft tevens aan wat een asociale bende het is binnen onze
gemeente. Jullie zijn in ieder geval op de hoogte en als inwoner van deze gemeente mag ik hopen dat
een volgend college wat meer rekening houdt met de gevolgen voor de volksgezondheid vanwege
deze smeerlapperij, maar met weer het CDA en de VVD er bij zie ik het zeer somber in.
Prettige Paasdagen en de groeten,
P.v.d.Munnik.

Geachte heer Peter Couwenhoven,
Wij hebben uw melding ontvangen en doorgegeven aan het taakveld van de BOA.
Met vriendelijke groeten,
Gemeente Hollands Kroon
afd.dienstverlening
H. de Waard
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