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Waarom toch de gordijnen in? 

In de vorige editie las u het verslag over huisvesten van statushouders in 
De Nieuwe Harmonie in Nederhorst den Berg. 69 mensen in piepkleine 
hokjes die toiletten moeten delen. De Lokale Partij ziet opvang in deze 
opzet helemaal niet zitten. Het is geen humanitair maar vooral een 
financieel plaatje. En die financiële kant rammelt gigantisch. 

Veel vragen en geen antwoorden van de wethouder. Voordat het plan op 
de agenda kwam wist zij dat de btw-constructie niet mocht waardoor het 
niet eens haalbaar is voor ondernemer Zwagerman. Maar toch 
€200.000,-- gemeenschapsgeld vragen! 

Al voor de vergadering mailde ik de wethouder maar het mocht niet 
baten. Ik zou in de vergadering toelichting krijgen. Niet dus. Bij aanvang 
nogmaals gepoogd om dit rammelende plan niet te behandelen. 
Kom met een compleet voorstel en jaag mensen niet onnodig de 
gordijnen in! Maar nee hoor. Een tegen het gênante aan vertoning werd 
de behandeling. Geen antwoorden en geen financiële onderbouwing. 
Conclusie: het voorstel komt niet op de raadsagenda van 22 december 
aanstaande. 

Volgens mij realiseert wethouder van Henten niet wat het doordrammen 
van zo'n onvoldragen plan doet met mensen? Dat vind ik het ergste. Voor 
haar is dit "werk" maar voor de omwonenden gaat het om hun 
thuissituatie. Een ontwikkeling die flinke impact heeft op hun thuis. Dat 
neem je mee naar bed en daar sta je mee op. Enig empatisch vermogen 
van de wethouder in deze zou op zijn plaats zijn. 

Waarom toch vond de wethouder het nodig om iedereen de gordijnen in 
te jagen terwijl ze al voor agendering wist dat de btw-truc niet mocht. Zo 
ga je toch niet om met een dergelijk onderwerp. De Lokale Partij zal 
uiterst kritisch blijven kijken naar het vervolg (als dat komt). 

Alette Zandbergen 
De Lokale Partij 

http://www.delokalepartij.org
http://www.facebook.com/DeLokalePartijPolitiek
http://www.delokalepartij.org
http://www.facebook.com/DeLokalePartijPolitiek

