Geachte gedeputeerden, burgemeester, raadsleden en college,
In onze brief d.d. 29 maart 2022 hebben wij u een duidelijk en tamelijk onthutsend overzicht gegeven
van de misstanden m.b.t. vergunningsverlening en huisvesting arbeidsmigranten in Hollands Kroon.
Zie bijlagen voor de brief en een bijgewerkt overzicht.
Helaas moeten wij ons weer tot u wenden omdat een nieuw absoluut dieptepunt bereikt is. Aan de
gerapporteerde misstanden wordt het volgende strafbare feit toegevoegd:
Er is belangrijke informatie weggehaald/geknipt uit een geluidsopname van een officiële
hoorzitting die plaatsvond in het gemeentehuis te Anna Paulowna.
Cruciale uitspraken over logies van de gemeente en commissie die tot geen andere uitkomst had
kunnen leiden dan handhaving van niet vergunde huisvesting van arbeidsmigranten te Middenweg
61a zijn allemaal verwijderd. In alle vertrouwen omdat er een officiële geluidsopname zou worden
gemaakt, is de vertegenwoordiger van de omwonenden alleen gekomen naar de hoorzitting,
verbijsterd waren we dan te constateren dat de voor onze zaak meest belangrijke uitspraken
ontbraken in de geluidsopname. Geluidstechnisch onderzoek heeft bevestigd dat er stukken uit de
geluidsopname verwijderd zijn. U kunt de achtergrond en details lezen in het bijgevoegde overzicht.
Wij hebben de gemeente Hollands Kroon gevraagd om een kopie uit het originele bronbestand i.p.v.
de gemanipuleerde versie die wij eerder verkregen. De gemeente houdt vol dat wij het originele
bestand ontvangen hebben. Luistert u het bijgesloten fragment en oordeelt u alstublieft zelf.
Dit geeft een hele nieuwe dimensie aan deze zaak. Heel geduldig hebben we alle tegenwerking door
de gemeente, de spelletjes en vertragingstactieken van de afgelopen 15 maanden doorstaan en
methodisch onze zaak stap voor stap uitgebreid. Nu is het duidelijk dat we in een nieuwe fase zijn
beland waarin de tentoongespreide minachting voor inwoners, het niet volgen van beleid en de
verplichtingen zoals beschreven in de Algemene Wet Bestuursrecht wordt overschaduwd door het
manipuleren van officiële stukken.
Wij vragen de gemeente Hollands Kroon en/of de bezwaarcommissie om vóór vrijdag 8 juni de
originele geluidsopname naar ons op te sturen.
Op deze wijze kan nog iets van integriteit behouden blijven voordat we verder escaleren.
Met vriendelijke groet,
namens de omwonenden

