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Van:
Aan:
Datum:
Onderwerp:

Mannes Kruithof hannes .kruithof @mooij .nb*
"gemeentebestuur@hellendoorn.nl" <gemeentebestuur@hellendoorn.nl>
6-11-2012 19:13
Aan de Gemeenteraad van Hellendoorn

Beste raadsleden,
Van de Gemeente Hellendoorn op 16/10 als belanghebbende/ buurtbewoner een uitnodiging ontvangen
om op 7/11 in de "Blokkendoos" geïnformeerd te worden over het ontwerp etc.
Vandaag 6/11 een brief ontvangen, getekend door J.H. Coes dat i.v.m. het uitbrengen van een onjuiste
inschrijving deze avond niet door kan gaan.
De inschrijver die deze fout heeft gemaakt is hierover te kennen gegeven dat zijn inschrijvmg ongeldig is
verklaard.
Kan het ook zijn dat nu dit voor de TWEEDE keer gebeurt, de schuld bij de Gemeente moet worden
gezocht die naar mijn mening de lat veel te hoog heeft gelegd?
Het is naar mijn mening van de gekke dat een Gemeente met een tweetal grotere aannemersbedrijven, die
in Nijverdal meerdere prachtige gebouwen hebben ontworpen, ontwikkeld en gerealiseerd in deze tijd van
recessie buiten spel worden gezet en bedrijven van buitenaf worden binnengehaald op basis van een
zwaar overtroffen eisenpakket.
Dat de ambtenaren er aan worden gehouden minder, zeer dure externe expertise in te moeten kopen kan
toch niet worden opgelost door vervolgens een schier onmogelijke en van alle kanten dichtgetimmerde
opdracht de deur uit te doen.
Laat men, nu het nog kan stoppen met deze onzin en onze plaatselijke bouwers een eerlijke kans geven en
daarmee onze eigen bouwvakkers een boterham gunnen.
Graag uw gewaardeerde reactie.
Met vriendelijke groet,
Mannes Kruithof
Portlandweg 46
7442VD Nijverdal
Mobiel: +31 619926793
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Deze emaii en aile daarbij meegezonden bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het kan
vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Mocht deze email niet voor u bestemd zijn, wilt u deze dan
vernietigen en ons op de hoogte stellen. Onbevoegde openbaarmaking, vermenigvuldiging en verspreiding ervan
is niet toegestaan. Van Wijhe Verf B.V./VVijzonol Bouwverven B.V./ Wìjzono! Bouwverven Inťl B.V. en/of Ralston
Colour -å Coatings B.V. staan niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van deze email, noch
voor tijdige ontvangst daarvan en aanvaarden geen aansprakelijkheid in deze.
This email (including any attachments) is intended to be exclusively for the addressee, it may contain confidential
or privileged information, if you receive this message unintentionally, please notify the sender by a return email
and delete this message from your system Any unauthorised disclosure, copying and distribution is strictly
prohibited. Van Wijhe Verf B.V.ZWponol Bouwverven B.V./Wijzonoí Bouwverven Inťl B.V. and/or Ralston Colour S
Coatings B.V. are neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this email
nor for any delay in Its receipt.

Deze email en alle daarbij meegezonden bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het kan
vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Mocht deze email niet voor u bestemd zijn, wilt u
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deze dan vernietigen en ons op de hoogte stellen, Onbevoegde openbaarmaking, vermenigvuldiging en
verspreiding ervan is niet toegestaan. Mooij Verf B.V staat niet in voor de juiste en volledige
overbrenging van de inhoud van deze email, noch voor tijdige ontvangst daarvan en aanvaarden geen
aansprakelijkheid in deze. This email (including any attachments) is intended to be exclusively for the
addressee. It may contain confidential or privileged information. If you receive this message
unintentionally, please notify the sender by a return email and delete this message from your system. Any
unauthorized disclosure, copying and distribution is strictly prohibited. Mooij Verf B,V is neither liable
for the proper and complete transmission of the information contained in this email nor for any delay in
its receipt.
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