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Eenmansbest.uur
Bij de gemeenteraadsverkiezin-
gen heeft de burger gesProken.
Het centrumPlan was er de
oorzaakvan dat de SP en VLW
nu de coalitie vormen in Wor-
merland. Wethouder Hendriks
heeft zich opgeworpen om deze
partijen te informeren en te
instrueren. OP zich niet ver-
keerd, ware het niet dat als
gevolg van de onervarenheid
van de mensen in deze fracties,
het dictaat van Hendriks wel
heel bepalend is. Vervolgens
verloochent Hendriks zijn eer-
der ingenomen standpunten
(denk aan geen detailhandel oP
industrieterreinen) om zijn
kiezers tevreden te stellen. De
verplaatsing van de Deka-suPer-
markt naar het industrieterrein
maakt onderdeel uit van de
ontwikkeling van een aangePast
centrumplan, maar wordt deze
verplaatsing in onze gemeente
breed gedragen! Ik denk dat de
senioren in en om Torenerf,
maar ook inwoners die meer
richting oosteinde en JisP wo-
nen, er niet blij mee zijn.

De informatieverstrekking
vanuit de overheid is vaak een
punt van discussie, maar wat de
heer Hendriks naar buiten
brengt roept toch zeker vragen
op. De Deka krijgt zijn leges
tèrug, maar krijgt de Deka ook
de door haar gemaakte kosten
met betrekking tot het cen-
trumplan terug en hoe zit dat
met woningcorporatie Wormer-
Wonen? Immers, naast de Deka
is met WormerWonen een over-
eenkomst gesloten en deze kan
m.i. zonder compensatie/terug-
betaling niet ongedaan worden
gemaakt. Ditgaat om veel geld.

Nog een voorbeeld van het
naar buiten brengen van infor-
matie: het schoner/netter ma-
ken van onze gemeente kostte
aan onderzoek 8r.3oo euro,
waaÍop 8o.ooo euro subsidie
werd onwangen. Per saldo kost
het de gemeente 13oo euro,
aldus de berichtgeving van onze
wethouder. Hij verzuimt echter

te vermelden dat wij jaarlijks

TOOO tot 1O.OOO euro moeten
betalen om onze gemeente van
sober naar netjes te krijgen.
Laat deze wethouder, c.q. dit
college, ons volledig informeren
en geen halve waarheden vertel-
len.

Gelet op bovenstaande be-
paalt één persoon oP dit mo-
ment wat er in onze mooie
gemeente gebeurt en dat is niet
goed, niet democratisch en in
strijd met het dualisme' c
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