Ik ben totaal geschokt..!!! Niet door de brieven die in Broekhem-Noord en soortgelijke epistels die enige tijd
geleden in Broekhem-Zuid, huis aan huis, zijn verspreid. En al helemaal niet door de inhoud die door
mensen, die precies weten hoe de werkelijkheid in elkaar zit, opzettelijk is verdraaid om zo veel mogelijk
schade te berokkenen. Ook niet, dat hier klip en klaar uit blijkt dat een partij zich vanuit het niets naar de
voorgrond probeert te worstelen en hierbij kennelijk geen enkel middel schuwt. Maar wel door het bericht dat
ik gistermiddag van een voormalige "insider" kreeg dat deze mensen zijn overgehaald om deze verwerpelijke
acties te ondernemen. Hiermee is voor mij een grens overschreden die mij heeft doen overwegen om met
onmiddellijke ingang uit het openbare bestuur te stappen. Politiek kan snoeihard zijn, maar het spel dient
eerlijk gespeeld te worden. Gedurende de 2 jaren dat ik mij heb ingezet als afdelingsvoorzitter, de 2 daarop
volgende jaren als fractievoorzitter en de afgelopen 4 jaren als wethouder, heb ik met ziel en zaligheid
geprobeerd het beste te doen voor een prachtige gemeenschap waar ik zelf, met gepaste trots, deel van uit
mag maken. Gelukkig heb ik mijn evenwicht teruggevonden en besloten dat deze aan misdaad grenzende
guerrilla, niet tot het door deze mensen beoogde succes mag leiden. Ook hiervoor mag ik mijn
verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan. En vooral omdat ik mijn eigen achterban, de partijen uit de
huidige coalitie en mijn collega wethouders, niet in de steek mag laten. Beste lezers van dit bericht, u hoeft
niet op mij te stemmen want er staan meer mensen op de kieslijsten die op een eerlijke manier campagne
hebben gevoerd en zich met oprechte bedoelingen kandidaat hebben gesteld. Trap dus alstublieft niet in de
val die voor u is opgezet door een groepje dat geen enkele belangstelling voor u heeft, maar er uitsluitend op
uit is om de stabiliteit in onze gemeente te ondermijnen. Bij dezen bied ik mijn oprechte excuses aan dat ik u
hiermee lastig val, maar ik vond dat ik dit moest doen om erger te voorkomen. Dat dit bericht opnieuw een
golf van negatieve reacties zal oproepen, neem ik op de koop toe. Daar zal ik niet meer op reageren.
Daarom wil ik besluiten met de oproep aan alle weldenkende mensen om in elk geval te gaan stemmen.
Want alle beslissingen gaan over ons allemaal, dus ook over u. Hierbij wens ik u ontzettend veel wijsheid
toe. Voor het geval dat u het nog nodig vindt, verwijs ik voor de exacte uitleg van een aantal verdraaide
zaken naar het tweede gedeelte van deze brief.
Naar aanleiding van de overlast door parkerende toeristen en werknemers in de wijk Broekhem-Zuid heeft
de gemeenteraad op 7 december 2012 besloten tot het huidige parkeersysteem en aan het college de
opdracht gegeven om dit uit te voeren. Mw. Silverentand, dhr. Kleijnen en dhr. Wagemans maakten toen deel
uit van deze gemeenteraad en stemden vóór dit besluit. De beide heren gaven toen nadrukkelijk aan blij te
zijn dat men verlost zou zijn van de kraskaarten. Omdat mijn voorganger er "niet aan toe was gekomen" om
dit besluit uit te voeren, werd ik hier aan herinnerd en heb ik aan de plicht voldaan om dit op te pakken.
In de brieven van de "actievoerders" wordt gesuggereerd dat het nieuwe parkeersysteem 3 keer zo duur is
dan de vorige regeling. Dat klopt niet want voorheen kostte een papieren vergunning € 25,- per jaar terwijl
het digitale systeem nu € 18,75 per jaar kost. De opbrengst hiervan dient voor 100% om de uitgaven
hiervoor af te dekken. Dat dit gebruikt zou worden om evenementen te financieren is dus een fabeltje dat
uitsluitend is verzonnen om u op het verkeerde been te zetten. Het gebruik van de kraskaart voor bezoekers
kostte € 0,50 per keer met een maximale parkeertijd van 5 uren. Dus ook als de bezoeker hier slechts een
halfuur gebruik van maakte. Bij het nieuwe systeem wordt het bezoekersparkeren per minuut verrekend. Per
uur is dit dus € 0,10 of helemaal teruggerekend € 0,001667 per minuut. Omdat er nog een klein aantal
mensen is dat, om welke reden dan ook, het digitale systeem niet kan gebruiken, bestaat de mogelijkheid
om bezoek telefonisch aan en af te melden. De kosten hiervan zijn afhankelijk van welk telefoonabonnement
men gebruik maakt en is in veel gevallen gratis omdat dit binnen het bedrag van een z.g. overeengekomen
bundel valt. Maar.., omdat niet alles zaligmakend en "voor de eeuwigheid" hoeft te zijn, zal het huidige
systeem worden geëvalueerd op noodzakelijkheid en gebruiksgemak en zullen aanpassingen, in overleg
met de bewoners, zo nodig worden bijgesteld. Dat er besloten zou zijn om dit systeem ook in BroekhemNoord in te voeren, is nooit sprake geweest. Dat is dus ook niet aan de orde en zal pas op de agenda komen
als de bewoners van deze wijk de noodzaak hiervan nadrukkelijk aangeven.
Ik vond dat mijn stadsgenoten recht hebben op het werkelijke verhaal. De rest heb ik verklaard in het eerste
gedeelte van deze brief.
Met vriendelijk groet,
Jan Vermeer

