ANTWOORD ARTIKEL 36 VRAGEN Klein Heugdeweg 2 te Noorbeek

Aan het College van Burgemeester en Wethouder der
Gemeente Eijsden-Margraten
Alhier

Geacht College,
Op 28 augustus jl. antwoordde u op mijn brieven van 3 en 8 juni jl. inzake in
aanhef genoemd dossier. Dat de beantwoordingstermijn in deze mate is
overschreden geeft aan dat mijn vragen niet altijd even eenvoudig te
beantwoorden waren.
Zonder nu opnieuw op uw antwoorden in te willen gaan (u herhaalt eerder
genoemde standpunten of verwijst vragen naar de nieuwe eigenaar van het
pand) wil ik in mijn reactie alleen stellen dat u op geen enkele wijze hebt
aangegeven waarom met de verkoop zo’n haast is gemaakt en waarom u de
bejaarde huurster, mevrouw Janssen, niet eenvoudigweg de gelegenheid hebt
gegeven op rustige wijze het pand te verlaten en haar bij haar zoektocht naar
vervangende woonruimte te begeleiden. Bij het bedrijven van zoveel
onzorgvuldigheid in de afhandeling van dit dossier, bij het toestaan van
zodanige druk en bedreiging door uw behandelend ambtenaar, bij het nietinformeren van huurster omtrent zaken die haar direct raken en die haar
gezondheid danig op de proef hebben gesteld, geeft u aan het geldelijk gewin
voorrang te geven boven de zorg voor het welbevinden van een van uw
burgers, al 52 jaar lang huurster en verantwoordelijk bewoonster van het pand
dat in de loop van de tijd haar veilige “home” is gaan worden. De slordige,
anonieme en hardvochtige afdoening van deze aangelegenheid geeft aan dat u
en ik op generlei wijze op één lijn zitten en dat dit ook niet valt te verwachten.
Daarom zie ik geen heil in een samenzijn met uw twee betrokken wethouders.
Wij leven als het ware in twee diametraal tegenover elkaar staande realiteiten;
van een gesprek valt niets te verwachten.
Tot mijn verbazing heb ik de brief die mevrouw Janssen over deze zaak aan u
en aan de Raad heeft geschreven, niet op de postlijst mogen ontwaren. In haar
eigen bewoordingen geeft zij aan hoe zij in het afgelopen jaar door de mangel
is gehaald en dat zij met de ambtenaar, de heer Renckens, niet meer wenste te

communiceren. Waardoor zij het verder met het label “lastige klant” heeft
moeten doen.
Enig lichtpuntje in deze affaire is dat de heer Renckens het veld heeft geruimd.
Als contact met mevrouw Janssen wordt gelegd door zijn opvolger zal zij de
boot niet afhouden, al ben ik eerder overtuigd van de noodzaak dat hier de
wethouders zelf een rol te vervullen hebben. Gezien het dominerende
welzijnselement lijkt mij deze taak te liggen bij wethouder Piatek, die een
eerdere ontmoeting heeft afgezegd en daar niet meer op teruggekomen is.

Met groet,
Franklin Boon, fractie D66

