dupzwijndrecht@gmail.com
Aan de leden van de Raad

Zwijndrecht, januari 2019.

Geachte Raad,
Al vanaf 2003 zetten wij ons graag belangeloos en met inzet in voor een duurzamer Zwijndrecht.
Eerst als Milieuplatform, later als Duurzaamheidsplatform (DUP)zijn we als vrijwilligers gevraagd
kritisch naar het gemeentelijk beleid te kijken om gevraagd en ongevraagd advies te geven. Daartoe
hebben we ook - sinds 2012 - een afspraak met de gemeente in de vorm van een formeel
Reglement. In dat reglement wordt bepaald dat het DUP een adviserende en initiërende rol heeft en
dat de gemeente zich inspant om het DUP zo veel mogelijk bij het beleid te betrekken.
Het spijt ons u te moeten melden dat van dat laatste de afgelopen jaren vrijwel niets terecht is
gekomen. Telkens weer hebben wij het contact met de wethouder gezocht en steeds kwam dit zeer
moeizaam en met groot tijdsverlies tot stand.
Tenslotte gaf de wethouder bij ons laatste overleg op 17 oktober 2018 tot onze verbijstering aan, ons
überhaupt niet meer nodig te hebben.”Duurzaamheid is immers gemeengoed geworden in het
zwijndrechtse beleid” (?!) en de wethouder gaf tevens aan dat zij niet zat te wachten op onze
adviezen.
Ze beloofde – op ons verzoek – het reglement er op na te slaan en ons dan schriftelijk te laten weten
dat het contact eenzijdig verbroken wordt.
Sindsdien hebben we niets meer vernomen……… zoals we helaas al bijna niet anders gewend zijn van
deze wethouder.

Geachte Raad,
U kunt overgaan naar de orde van de dag.
U kunt zich ook afvragen of Zwijndrecht inderdaad 100% duurzaam is geworden.
U kunt zich ook afvragen of deze – eigenlijk zeer onbehoorlijke - manier van omgaan met vrijwilligers,
die zich willen inzetten voor een bepaald doel in Zwijndrecht, dé manier van omgaan is die u als Raad
voor ogen heeft.
En of dit de manier is om burgers te betrekken bij beleid en samenleving.
Graag vernemen wij uw standpunt hierin.

Met hartelijke groet
Namens Duurzaamheidplatform Zwijndrecht
Gerard Los, voorzitter

