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20 juni,  

Dank voorzitter voor de spreektijd.  

Geacht college en raad, Ik vertegenwoordig de delegatie omwonenden de Meijlle, Molendijk 

Rhoon. In eerste aanleg zou de heer Boer het woord voeren echter vanwege emotionele 

redenen heeft hij op het laatste moment bedankt.   

1) 2,5 week,  een kleine terugblik  

Na de aankondiging  per brief gedateerd 1 juni is een zeer beperkt aantal omwonenden door 

het college geïnformeerd met naar het schijnt onvolledige informatie inzake de zoeklocaties 

waar De Meijlle Molendijk, er één  van is.  

8 juni inloopavond en 14 juni raadsvergadering liet een beeld zien van boa’s, streng 

deurbeleid, zo min mogelijk toegang van omwonenden en veel politie zowel binnen als 

buiten. 

Een sfeer van “er is kennelijk iets heel vervelends aan de gang”….      

Het komt op ons over dat in een snel tempo, in geheim overleg in zgn. achterkamertjes, een 

plan er doorheen geduwd wordt om zo snel mogelijk vergunninghouders te vestigen onder 

de noemer sociale woningbouw.  Typerend is de wijze waarop er 10 mei jl. in de raad 

gesproken werd en wel door één van de coalitiepartners, ik citeer “ wat ik lees is een 

heleboel om bewoners, we moeten met zoveel dingen rekening houden, jeetje mina, college 

er moet nu doorgepakt worden,  jongens, opschieten..”.   

10 jaar overleg met de gemeente over ontwikkeling van deze locatie wordt kennelijk 

gemakkelijk naast zich neergelegd en rekeninghouden met bewoners en leefomgeving 

evenmin.  De burger wordt niet serieus genomen. 

2) Tijdelijke huisvesting van vergunninghouders en zgn. laaghangend fruit en  

draagvlak omwonenden  

Van de negen locaties zijn er 4 locaties met de stempel tijdelijke huisvesting met 

permanente huisvesting in het vooruitzicht. Daarbij wordt één locatie achter de hand 

gehouden t.w. Zwaardijk.  

Er wordt sterk de indruk gewekt dat de Meille het zgn. laaghangende fruit is. Ik wil u er op 

wijzen dat een inventarisatie onder de bewoners rondom De Meijlle  ons leert dat er geen 

enkel draagvlak is dat de Meijlle gebruikt gaat worden voor vergunninghouders. Een locatie 

zoals zwaardijk met een leegstaande school zonder omwonenden is ons inziens, voor de 

opvang van vergunninghouders, daar veel beter geschikt voor.     
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3) Algemene beginselen van behoorlijk Bestuur en Wet Openbaarheid Bestuur  

 

Ik ga over tot afronding van mijn betoog en wil u graag wijzen op de algemene beginselen 

van behoorlijk bestuur  zowel formeel als materieel en op de wet openbaarheid bestuur.  

Wij zullen d.m.v. een schriftelijk verzoek, in het kader van de wet openbaarheid bestuur, alle 

onderhavige stukken willen ontvangen die met het besluitvormingsproces te maken hebben.  

Inmiddels hebben wij overleg gehad met een advocaat, gespecialiseerd in bestuursrecht, die 

ons verder zal bijstaan tijdens dit hele proces.    

Ik dank u wel.  

Namens delegatie omwonenden de Meijlle, Molendijk Rhoon 

Nick Ahsman  


