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Datum: 2 december 2020 om 14:42:40 CET
Aan: cbremmer@voorschoten.nl
Geachte gemeenteraad wij willen antwoord hebben van de gemeten of ons woonwagen
ik zal U nog even kort uit leggen of ons ooit kwam Meneer robert Gras bij {2016}ons
aan de duur hij kwam voor de bouw hij zij tegen ons ik kom met jullie even over praten
wij willen hier bouwen maar jullie staan in de weg maar hij zij tegen ons dat jullie niet
weg hoeven van de gemeten maar hij wil wel een koop woning geven van
€200.000 tweeonderkaapwoning toen zij ik tegen hem kijk U even om U heen ik woon
in een woonwagen en toen zij wat kost het dan om U uitkopen toen zij ik tegen heb
1miljoen en hij zij tegen ons dat gaat niet woorden dan moet ik 10,000€ er bij legen op
ons koopwoning dan woord voor ons te duur om jouw uit kopen toen die tijd hebben wij
niks meer gehoord van die man ps wij blijf nu hier staan ik weet dat uitsterfbeleid nu

niet meer mag de Gementen kunnen weer nieuwe staanplaatsen maken dus wij
denk dan als jullie toch gaan bouwen op Segaar-Arsenaal gaan bouwen dan kunnen
wij hier 3 plekken maken naar ons twee van mijn dochter en een voor mijn zoon
dit woonwagenkampje was ooit voor 5 plekken het zijn er toen 3 gewoon mijn
schoonvader heb hier ook gewoond en mijn schoonmoeder ook het was hier
een familiekampje toen die tijd en nu het uitsterfbeleid niet mag dan denk ik dat dit
weer open kan die plekken dus de familie wil die plekken open maken maar we
moet wacht dat gemeten toe laat hoe lang moet wij nog wachten op de gemeten
gaar hoor ik van U Met vriendelijke groet van familie
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