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Geachte gemeente griffier,
Graag zou ik willen vragen om een paar momenten van uw kostbare tijd.
Vele vriendelijke reacties heb ik mogen ontvangen op de gisteren verzonden brief "Beginselen van deugdelijk
overheidsbestuur" dit ter atentie van 338 gemeente griffiers, .
Ik wil u hartelijk bedanken voor uw reacties!
Deze brieven schrijf ik mede namens +18.000 bezorgde burgers.
Op 9 september gaat de nieuwe telecomwet in behandeling. De volgende zin gaat over de aanleg van small cells
cq antenne's in de gemeente om de uitrol van 5G mogelijk te maken. In een van de artikelen staat vermeld:
¨Niet nodig om een weigeringsgrond met betrekking tot volksgezondheid op te nemen.¨
Bij deze zin gaan mijn haren overeind staan en mij tenen krommen zich. Waarom zou het niet nodig zijn
om over onze gezondheid te waken? Ziet de overheid dit niet als plicht naar haar burger toe?
Zoals in de "code goed openbaar bestuur" beschreven staat:
2. Participatie
Beginsel: Het bestuur weet wat er leeft in de maatschappij en laat zien wat het daarmee doet.
Toelichting: Participatie betekent het betrekken van burgers en belangrijke partijen uit de omgeving bij het vormen
of bijstellen van beleid.
Participatie vraagt van het bestuur interactief te zijn met zijn omgeving,
daadwerkelijk te luisteren naar vragen en ideeën van betrokkenen over een concreet onderwerp en zich tegenover
hen te verantwoorden wat het daarmee heeft gedaan.
Graag zou ik u vriendelijk doch dringend willen uitnodigen of u mij, en deze 18.000 mensen, uw kostbare tijd zou
willen gunnen door deze brieven zelf te lezen.
Als ons huis in de brand staat, zijn we dan bereid om zelf te helpen met blussen?
Graag vertrouw ik op uw integriteit en op een effectieve afhandeling!
Hoogachtend,

Barneveld
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