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Betreft: Reactie van het college van Burgemeester en Wethouders van 25 juli jl. op onze brief van 

13 juli jl. over de behandeling van ons bezwaarschrift van 26 november 2011. 

Geachte raad, 

Op 13 juli jl. deden wij u onze brief toekomen in verband met de gang van zaken van ons aan u 

gerichte bezwaarschrift van 26 november 2011. 

Bij brief van 17 juli jl. van uw griffier werd de ontvangst van onze brief van 13 juli jl. bevestigd. 

Medegedeeld werd dat onze brief op de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 

18 september a.s. komt te staan en dat wij na de raadsvergadering zo spoedig mogelijk bericht zullen 

krijgen over wat u besloten hebt ten aanzien van de verdere afhandeling van onze brief. 

Tot onze grote verbazing ontvingen wij ook een brief van 25 juli jl. van het college van Burgemeester 

en Wethouders van Hellendoorn, waarin zij bevestigen dat zij onze  aan u als raad gerichte  brief in 

goede orde hebben ontvangen. Zij geven daarbij tevens een reactie op onze aan u gerichte brief. 

Is bovenstaande gang van zaken niet zeer vreemd: dat het college een ontvangstbevestiging met een 

reactie stuurt aangaande een brief die uitsluitend aan u als raad is toegezonden, dus zonder afschrift 

aan het college van Burgemeester en Wethouders? 

En is het niet helemaal vreemd dat bovenstaande gebeurt op 25 juli jl. terwijl u als raad op 18 sep

tember a.s. pas besluit wat u doet met onze brief van 13 juli jl.? In de brief van 13 jul jl. spraken wíj 

onze verbazing uit over het zonder vooroverleg met ons doorsturen door het college van Burge

meester en Wethouders van ons aan u gerichte bezwaarschrift als beroepschrift naar de rechtbank. 

Wij begrijpen deze gang van zaken (bemoeienis van het college) met aan u gerichte brieven niet en 

vragen u ons aan te geven wat uw opvatting over deze handelwijzen van het college is. 

Hoogachtend, 

A.J. Piksen H A D . PiksenOtten 


