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Behand.:

Aan de Raad en het College van
Burgemeester enWethouders
van de Gemeente Hellendoorn
Willem Alexanderstraat 7
7442 MA Nijverdal.

HEI 2013

Nijverdal, 16 mei 2013

Geachte Dames en Heren,
Ingesloten treft u aan een brief die ik heden zond aan de directie van
Stichting de Welle.
Deze brief is een reactie op de brief van de directeur van de Stichting De
Welle aan mij van 15 mei 2013.
Ik verzoek u deze stukken te voegen bij mijn aan u gericht schrijven van 13
mei 2013.

Met vrienç ąlijke groet

(Jan Altena)
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Aan de directie van Stichting
De Welle.
T.a.v. de heer G Beukers
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7442 LA Nijverdal

Nijverdal, 16 mei 2013

Geachte heer Beukers,

Uw brief van 15 mei 2013 heb ik hedenmorgen ontvangen.
Ik heb een klacht tegen uw organisatie ingediend bij de raad en het college
van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn.
Dat de inhoud van uw brief van 15 mei 2013 mij totaal niet aanspreekt zult u
begrijpen.
U schuift de verantwoordelijkheid van hetgeen op dit moment met de
overkapping van de hangjongeren in Groot Lochter speelt van u.
Dit is niet correct.
Immers in uw brief van 21 februari 2013 schrijft u, dat u de Eigen Kracht
Centrale heeft gevraagd om als onpartijdig e n onafhankelijke coördinator
een bijeenkomst te organiseren.
Ook is niet correct dat u schrijft, dat u in de bijeenkomst van 10 april 2013
slechts toehoorder was.
U staat in de uitnodiging van de Eigen Kracht Centrale ook vermeld als
deelnemer.
Verder moet mij van het hart, dat u nogal luchtig doet over de Eigen Kracht
Centrale en de verantwoordelijkheden van u en van de Centrale.
Ik mag er als burger toch van uitgaan, dat de Centrale niet zomaar uit Zwolle
komt aanwaaien om even een avondje overkapping voor hangjongeren in
Groot Lochter in de markt te zetten.

-2Ik ben ervan overtuigd, gelet op de inhoud van de correspondentie, dat de
hoorzitting van 10 april 2013 door uw stichting en de centrale grondig is
voorbereid.
U loopt voor uw verantwoordelijkheid weg. Dat siert u niet en dat vind ik niet
passend.
U speelde en speelt weg degelijke een rol in dit proces en dat schept ook
voor u verantwoordelijkheden waar u niet voor kunt weglopen.
Uw constatering dat ik het eind van de bijeenkomst niet meer heb
meegemaakt is juist.
Toen een ieder van de aanwezigen naar de mening, voor of tegen een
overkapping, werd gevraagd, bleek mij dat meerderen, waaronder ik, tegen
een overkapping waren.
Dit constaterende trad naar mijn mening de passage uit de uitnodiging van
28 maart 2013 van de Centrale: "er komt alleen een plan als iedereen het
ermee eens is" in werking en was er voor mij, maar ook voor andere
tegenstanders geen reden meer om nog langer bij de bijeenkomst te blijven
Dat uw stichting ondanks het bovenstaande onverdroten op de ingeslagen
weg doorgaat, blijkt wel uit uw onzorvuldig geformuleerde brief aan mij van 8
mei 2013. Zelfs een bezoek aan een mobiele JOP in Deventer zal op 16 mei
2013 plaatsvinden. Ik vind dat ongehoord.
Een afschrift van deze brief stuur ik wederom aan de raad en het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn met het verzoek
om:
a. dit proces voor wat de locatie Beethovenlaan betreft te stoppen;
b. nog eens kritisch te kijken naar de middelen die de gemeente
Hellendoorn aan de Welle voor dit soort zaken ter beschikking stelt;
volgens mij smijt u met dit project onze belastingcenten over de balk
en die kunnen naar mijn mening aan nuttiger dingen worden besteed
en
c. mij nader te informeren over het door te gemeente er zake
vastgestelde beleid.
Met vriendelijke groet,

