
Geachte leden van het gemeente bestuur en de burgemeester  

Wij zijn zeer teleurgesteld zachtjes uit gedrukt hoe de gemeente met ons is om 

gegaan. 

Ik weet nog in maart hoe de aanwezige gemeenteraadsleden het met ons eens 

waren.  

Ik zelf heb er nooit in geloofd ! Waarom om dat we van af het begin al dingen 

zijn gebeurt  die niet stroken met wat ons is verteld.  

Wij mochten kiezen parkeren aan een kant of dat het zo bleef zoals het was., en 

het laatste hebben wij gekozen  Twee kanten parkeren . 

De genen die op het platvorm stonden van de Raadsleden toen wij een actie 

hadden  Gaven ons gelijk, en dat we door moesten gaan.  

Want ze waren het met ons eens dat er vele fouten waren gemaakt. En ons 

steeds aan het lijntje hebben gehouden.  

En nu zonderoverleg, met de medeburger van de meerwijk groep!  

Dat dit plan zo is aan geboden aan het college  zonder verdere overleg met ons .  

Is dit de democratie die gevoerd wordt door dit College, 

Het lijkt den Haag wel ,die hebben de zelfde politiek.  

Het spijt me maar dat is toch niet eerlijk als het er nu gewoon door gedrukt gaat 

worden.  

Zonder het respect van de Bewoners die hier voor getekend  hebben, voor het 

aan twee kanten te Parkeren hebben gepleit en getekend.  

Om het zo af te handelen Dat is een schande, Ik vind ook dat het moet 

herroepen moet worden!  

En dat we eerst eens gaan praten als volwassen mensen, en om verdere uit leg 

te krijgen.  

Dat is democratisch en dat gaan we ook eisen om eerst weer aan de tafel te 

komen ook ons verhaal nog eens duidelijk naar voren te laten komen .  

Voor er een goed keuring aangegeven gaat worden Daar hebben we recht op !!! 

Als inwoners van Schalkwijk. 

H. Klootwijk. 

 


