From:
Sent:
To:

Jan Lans <jajolans@gmail.com>
Monday, July 02, 2018 8:06:18 PM
Jenny Vermeer- de Smit; info@duijsens.net; W. van der Kraan; Doke Haaster; A. Tissingh; info@vvdwestland.nl;
info@westlandverstandig.nl; info@lpfwestland.nl; Info; Jenny Vermeer- de Smit

Cc:
Subject: Re: Reactie op uw schrijven aan de raad

HET SNEEUWT HIER BIJ ONS IN MEI.
GR JANJOKE
Op ma 2 jul. 2018 20:02 schreef Jan Lans <jajolans@gmail.com>:
In 2016 stonden de wethouders van gemeente Westland in de rij, om het prestigeproject Villa Hoogenburgh feestelijk te openen .
Een appartement waar oudere zo lang mogelijk konden blijven wonen met eventueel hulp.
Niet weten de dat deze oudere in hun appartement achter een vuilnisveld mochten wonen.
Begin mei heb ik de gemeentelijke raadsleden gevraagd hier iets aan te doen.
Zelfs de WOS kwam opnames maken en er werd ons beloofd dat er zo spoedig hier over een oplossing zou komen.
Maar uit de laatste mail van de heer Arjan Droog blijkt bekijk het maar oudjes .
Dus de gemeente Westland geeft hierbij alle vervuilers een vrij brief.
Gemeente Westland laat nu ook eens je spierballen zien en laat pns niet in de kou staan.
PS: ALS JE HET NIET MEER WEET WIJ WONEN AL 2.5 JAAR ACHTER EEN VUIL HOOP WAAR HET VUIL ZAAD OM
EENS HEEN FLADDERT.
ALS MOTTO HET SNEEUWT HIER BIJ ONS IN MIJ.
GR Jan van der Lans
Villa Hoogenburgh
Veilingkade 30.
s-gravenzande.

---------- Forwarded message --------From: W. van der Kraan <wkraan@kabelfoon.nl>
Date: ma 2 jul. 2018 15:09
Subject: Re: Reactie op uw schrijven aan de raad
To: Jan Lans <jajolans@gmail.com>, A. Tissingh <tissingh@caiway.nl>, Doke Haaster <dokevanhaaster499@gmail.com>
Vanmiddag ben ik weer gebeld door Arjan
Droog.
Kwam met een heel warrig verhaal wat
neerkwam op het volgende:
Een jurist van de Gemeente heeft gekeken
naar de brief die hij aan de “dochter”’ wilde sturen.
Eigenlijk heeft de brief geen nut want er
moet aantoonbaar overlast zijn.
Op grond van onkruid kan hij geen brief
opstellen.
En daarbij ben ik de enige die een klacht
heeft ingediend en verder zijn er geen klachten binnen gekomen.
Op mijn opmerking dat hekken maximaal 30
dagen mogen blijven staan, gaf hij aan dat dit een moeilijk onderwerp
is.
Als afsluiting verontschuldigde hij zich
daar hij in deze zaak niets kan betekenen.
Zaak is hiermee (voor hem)
afgedaan!
Met groet
Will
From: Jan

Lans
Sent: Thursday, June 21, 2018 10:00 AM
To: A. Tissingh ; W. van der Kraan ; Doke Haaster
Subject: Re: Reactie op uw schrijven aan de raad

Er stond in dat dinsdagavond het vuile landje op de agenda was geagendeerd.
Er was een mogelijkheid om spreekrecht aan te vragen.
Afwachten wat er verder gebeurd.
Groetjes JANJOKE van der Lans
Op wo 20 jun. 2018 16:04 schreef A. Tissingh
<tissingh@caiway.nl>:

Ik
ook niet

Arend

Van: Doke van Haaster
[mailto:dokevanhaaster499@gmail.com]
Verzonden: woensdag 20 juni 2018 09:20
Aan: Jan Lans, van
der
CC: A. Tissingh; W. van der Kraan
Onderwerp: Re:
Reactie op uw schrijven aan de raad

Jan ik denk dat er geen bijlage bijzit, wat eronder is
aangegeven kan ik in ieder geval niet openen.

Groet,

Doke

On 18 Jun 2018, at 20:37, Jan Lans <jajolans@gmail.com> wrote:

Zie antwoord.

Groetjes JANJOKE van der Lans

---------- Forwarded message --------From: Griffie
<Griffie@gemeentewestland.nl>
Date: ma 18 jun. 2018
16:48
Subject: Reactie op uw schrijven aan de raad
To: jajolans@gmail.com <jajolans@gmail.com>

Beste heer,
mevrouw,

In de bijlage vindt
u de reactie op uw schrijven aan de raad van de Gemeente
Westland.

Met vriendelijke groet,

Mandy Schaap

Griffiesecretariaat

Griffie Gemeente Westland

Bezoekadres: Laan van de Glazen Stad 1, 2672 AT
Naaldwijk

Postadres: Postbus 150, 2670 AD
Naaldwijk

T (0174) 673 046

F (0174) 673 600

E mschaap@gemeentewestland.nl

I www.gemeentewestland.nl

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag,
vrijdag
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