Geachte Raadsleden
Op advies van de heer Claessen heb ik de video nog even terug gekeken van de vergadering van 2710-20.
Maar daar verspreekt de heer Claessen zich zelf al direct met de mededeling dat een brief over de
klinkers, huis aan huis zouden zijn verspreidt in de Wollenbergstraat en Heikantstraat. (Liggen ze toch
nog niet ergens op het gemeentehuis?) Zelfs van de 9 mensen uit het Denktank overleg uit de
Wollenbergstraat, blijken uit navraag dat er maar 2 zo'n brief hebben gezien en van mijn zes naaste
buren zelfs niemand. Dus als jullie beweren dat er zelfs twintig bewoners zijn geweest die gereageerd
hebben dan wil ik dat graag bevestigd hebben, want ik denk eerder dat het er maar enkele kunnen
zijn geweest. De bewoners die ik dan gesproken heb wisten ook niets van de proef opstelling in de
Bolksheuvel, ik zelf ook pas op 20-10. Maar ook als ze die gezien zouden hebben dan nog zou je
inderdaad alleen maar op de kleur iets hebben kunnen beoordelen en de keuze asfalt was er niet.
De meeste die ik heb gesproken willen het asfalt blijven behouden en hoog uit, alleen de
verhogingen laten bestaan uit klinkers.
Waar wij bang voor zijn is namelijk voor nog meer schade aan onze woningen zeker ook straks door
de verhogingen in het wegdek en na onze ervaringen opgedaan in de laatste paar jaar van slecht of
geen onderhoud aan het asfalt. De mensen klagen over de vele scheuren in hun woning en vrezen
daardoor juist de klinker verharding. Zeker als ze ervaren hoe slecht de gemeente Waalre in de
praktijk de wegen onderhoud. We voelen daarom ook mee met de mensen in Groningen, we
ondervinden nu ook hoe de overheid (gemeente) werkt.
Gelukkig kunnen zij leven met minder lawaai, maar hopelijk trekken jullie daar voor de bewoners nog
een flinke post voor uit.
Nogmaals 60 jaar geleden hebben we moeten knokken om aan asfalt te komen en nu zetten jullir de
klok weer terug in de jaren vijftig en daarom komt mijn schadeclaim (2e) jullie kant op!

