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Gera Gerritsen

Van: Gera Gerritsen namens griffie

Verzonden: dinsdag 25 april 2017 8:06

Aan: Renate Muller; Gera Gerritsen; Marte Smits-Jansen; Joyce Le Comte

Onderwerp: FW: buurtcomité Doorwerth - jeugdherberg Kerklaan te Doorwerth/JOYCE: 

OVERLEG!

Bijlagen: Verzoek handhaving gem raad.pdf

 

 

Van: Robert Wannink [mailto:Wannink@djvl.nl]  
Verzonden: maandag 24 april 2017 15:21 
Aan: griffie 
Onderwerp: buurtcomité Doorwerth - jeugdherberg Kerklaan te Doorwerth 
 

  

  

Geachte leden van de Gemeenteraad, geachte Griffier,  

  

Ik realiseer me dat u in de korte tijdspanne (vanaf 15 april jl.) nog geen besluiten heeft genomen ten aanzien van het 

verzoek, zoals gedaan in de bijlage. Ik vraag nogmaals wel uitdrukkelijk uw aandacht voor het verzoek.  

  

Waar ik uw aandacht voor vraag is de urgentie van het probleem. Indien deze kwestie op zijn beloop gelaten wordt 

is de kans groot dat er snel een onhoudbare sitiuatie ontstaat. Het lijkt erop dat al snel de huisvesting van 

arbeidsmigrantie ter plaatse een feit zal zijn en er dus een fait accompli ontstaat, terwijl er nog belangrijke open 

eindjes bestaan die het college ertoe zouden moeten nopen om met de nodige aandacht en zorgvuldigheid in deze 

zaak te handelen, zoals verzocht.   

  

Gaarne verneem ik van u op korte termijn, doch uiterlijk woensdag a.s., op welke wijze u in deze zaak opereert, 

zodat cliënten niet met voldongen feiten worden geconfronteerd terwijl de besluitvorming hiaten en 

onvolkomenheden vertoont.  

  

Omdat mr. De Jong momenteel wegens vakantie afwezig is, ontvangt u deze email van ondergetekend. Vanaf 

maandag a.s. is mr. De Jong weer bereikbaar. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

  

Robert Wannink 

advocaat 

  

 
  

De la Reijstraat 2 | 6814 AE Arnhem | Postbus 911 | 6800 AX Arnhem  

T 026-702 47 87 |F 026-845 00 99 | M 06-81 10 13 30 | E wannink@djvl.nl |www.djvl.nl 

  

Deze email is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet 

toegestaan.  

De Jong Van Leeuwen advocaten sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending. 
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