Een klacht over de Gemeente Waalre
Al jaren hebben de bewoners in de Marterlaan veel overlast van twee bomen.
Deze bomen (Kristendoorn) horen niet thuis in een woonwijk, de gemeente weet hier van.
De doorns die van de bomen vallen veroorzaken lekke auto banden.
De wortels groeien onder het huis in de riolering en richten veel schade aan.
De kosten van deze schades lopen flink op en zijn voor eigen rekening (Staat in het wetboek).
De firma Coppelmans maakt dan een nieuwe p.v.c. leiding in de bestaande riolering.
Een bedrag van 3200 euro is heel normaal. Heb je een tegelvloer die gelijkvloers is en die open gebroken
moet worden voor de aansluiting van het toilet dan loopt het hard op.Probeer dat maar eens goed te n
krijgen dat je er niets van ziet. Ook het aanrecht en de put achter het huis moeten opnieuw worden
aangesloten.
Daarom hebben wij een brief aan burgemeester en wethouders gestuurd omdat Coppelmans ons
waarschuwde dat vele van ons met deze klacht in de komende jaren te maken krijgen.
6 Oktober is de brief met 35 handtekeningen van alle huiseigenaren, een factuur van Coppelmans van
3159 euro,en een foto hoe de wortels het riool beschadigen, afgegeven aan de balie in het
gemeentehuis 13 Oktober geregistreerd onder nummer 301785
Op 24 november hadden wij nog niets gehoord en ben ik gaan bellen. Onze brief die naar burgemeester
en wethouders moest was ergens! De heer van Geel zou mij bellen, (dus niet). Op 27 november kreeg ik
een brief dat het door burgemeester en wethouders was afgewezen Deze brief was getekend door dhr
Thomassen. (Maar B en W weet van niets).
De brief was meer gericht op mij dan op onze bewoners. Onze brief is slecht gelezen of ze hebben hem
niet willen lezen en naast hun neergelecht. Mijn riool is niet vernieuwd. Ook heb ik nog geen sleuf
gegraven met worteldoek er in. Wij vroegen voor een oplossing. Jullie zijn verantwoordelijk voor die
boom,en wie moet er dan een sleuf graven.
Burgemeester en wethouders en de gemeenteraad weten niet half wat er in Waalre speeld. Het is hun
eigen schuld. Zij hebben in het verleden een paar poppetjes van openbare ruimte de bevoegdheid
gegeven om zoveel mogelijk klachten of aanvragen van tafel te vegen door het wetboek te handhaven.
Maar een aanvraag als deze, met 35 handtekeningen waar veel geld van uw burgers bespaard kan blijven
moet toch door B en W en de raad besproken worden om tot een oplossing te komen.
Heel veel burgers van Aalst en Waalre hebben klachten over B en W.
Vele raadsleden komen van buitendorps, en als ze niets weten en niets door krijgen over wat er zich in
Waalre allemaal afspeeld kunnen ze voor ons ook niets doen. Maar wat te doen met de verkiezingen als

er gestemd moet worden voor een partij.
Hoe krijgen jullie die gedupeerde mensen die diep geraakt worden in zijn portemonnee, omdat jullie het
wetboek handhaven, nog naar de stembus (niet met een roos)? Wil je campagne voeren, haal dan die
twee rioolmoordenaars die met zijn wortels bij onze bewoners in de stront zitten weg.
TREK DEZE MENSEN UIT DE STRONT, dat is campagne voeren.
Namens de bewoners van de Marterlaan.

