Datum
Onderwerp

: 16-09-2016
: Nieuwkomers ongewenst ?

Geachte B&W en Gemeenteraad van Nederweert,
Voor u gaan we eerst de regels aanpassen !
Want u bent vast een crimineel !
Welkom in Nederweert...
Af en toe is het hilarisch of ironisch van toon.
Toch gaat het om een serieuze zaak.
Met een vriendelijke groet,

Overpeinzing van een nieuwkomer
Spaanders
Waar gewerkt wordt vallen spaanders. Inderdaad is een foutje gauw gemaakt, ook in het weergeven
van een spreekwoord of een gezegde. Gelukkig is een foutje vaak snel en gemakkelijk op te lossen.
Het enige wat daar feitelijk echt voor nodig is, is de goede wil. Dat geldt ook voor het oplossen van
een geschilletje. Als van beide kanten de wil aanwezig is om er uit te komen, gaat dit ongetwijfeld
lukken.
Kennismaking
Bij mijn kennismaking met de gemeente Nederweert ontstond plotseling een simpel foutje. Door dat
foutje niet op te lossen maar groter te maken dan het was, ontstond vervolgens een geschil. In mijn
gedachten werd door een paar ambtenaren in plaats van hun goede wil, liever Murphy er bij
betrokken. Tja, in no-time kwam toen ook de klachtencommissie, de bezwarencommissie en zelfs
de bestuursrechter in beeld. Maar waarom toch..?
Landelijk
Het lijkt een landelijk probleem. Met dat landelijk bedoel ik niet 'op het platteland' maar landelijk
binnen Nederland. Ambtenaren vermenigvuldigen zich - zo lijkt het - al bijna net zo snel als de
Rattus Rattus, waar burgemeester Evers zich blijkens zijn blog persoonlijk in heeft verdiept. Ook
blijken ambtenaren zich steeds vaker net als die zwarte beestjes te manifesteren in het pesten van
niets vermoedende, goedwillende burgers.
Aangifte
De verhuisaangifte is één van de eerste en wellicht nog altijd één van de meest voorkomende
bezigheden van een aantal ambtenaren. Dat zelfs in deze tak van sport dan nog iets fout kan gaan
mag bijna een wonder heten, maar toch. Helaas werd de oplossing bij de aangifte van mijn
verhuizing van een briefadres niet gezocht in de goede wil maar b/lijkt er eerder onwil in het spel.
Communicatie
Communicatie, en met name het voeren van een redelijk telefoongesprek is een kunst. Waarom
moet een ambtenaar in plaats van warme woorden van welkom direct zo hoog van zijn/haar ivoren
toren blazen. Met kreten als 'u moet dit' en 'u moet dat', kweek je bij een nietsvermoedende en best
wel goedwillende burger zeker geen goodwill.

Haastige spoed
Volgens de wetenschap van de burger is haastige spoed geen begrip uit het woordenboek van de
ambtenaar. Waarom moest er dan toch zo nodig met haastige spoed een compleet nieuw formulier
'Vragenlijst briefadres' in elkaar worden geflanst, vroeg ik mij huilend af. Zo mogelijk met nog
meer overhaast moesten B&W zelfs fluks nog een 'Regeling briefadres gemeente Nederweert 2016'
vaststellen. Ambtenaren en overhaasten, dit moest dus wel fout gaan.
Fout op fout
En het ging dan ook fout. De 'Vragenlijst' werd door deze goedwillende burger bestempeld als
slordig knip- en plakwerk. En in de 'Regeling' van B&W werd als grondslag van die regeling
verwezen naar een al lang niet meer geldende circulaire van de Rijksoverheid. De vaststelling van
de - daardoor ongeldige - 'Regeling' door B&W in de vergadering van 23 augustus 2016 werd onder
punt 15 weergegeven, in de Openbare besluitenlijst B&W-vergadering 26 juli 2016, week 30. Snapt
u het, snapt de goedwillende burger het ook.
Negatief
Crimineel ! Waarom gaat Nederweert toch uit van de negatieve gedachte dat iemand die een
briefadres kiest, dit wel zal doen om daar oneigenlijk gebruik van te willen maken. Dit blijkt
namelijk de genoemde reden van B&W om de 'Regeling' er even snel door te jassen. Déze
goedwillende burger is helemaal niet van plan om oneigenlijk gebruik te willen maken van een
briefadres.
Eigen schuld
Het is namelijk helemaal de eigen schuld van de Overheid waarom iemand kiest of wel moet kiezen
voor een briefadres. Ja kiezen, want volgens art. 2.38, sub 1 kiest de burger - zo nodig - voor een
briefadres. En er is dus al een wet die dat regelt. Waarom moet Nederweert daar eigenlijk nog een
eigen 'Regeling' bovenop plakken? Hoelang moet je als goedwillende burger wel niet bij de
inmiddels geprivatiseerde woningstichtingen staan ingeschreven om voor een eenvoudige
huurwoning in aanmerking te komen ?
Dikke bult
Wie zich brandt, moet op zijn billen zitten maar verliest niet zijn streken. Helaas hebben zowel
ambtenaren als B&W van Nederweert niet 'de wil' getoond om een degelijke oplossing te verzinnen
voor een feitelijk niet bestaand probleem maar zullen zij nu toch willens en wetens hun gelijk zien
te halen bij de nagenoeg machteloze burger (van nog altijd goede wil).
Resultaat
Een in der haast genomen besluit geeft geen hoop of garantie voor de toekomst. De Nederlandse
overheid loopt zo graag voorop met een Europese doe- en denkwijze. Maar als deze goedwillende
burger zich dan een beetje Europees wil gaan gedragen, geeft die zelfde overheid 'niet thuis' en gaat
het deze goedwillende burger lastigvallen met slordig knip- en plakwerk en overhaast genomen
besluiten die uiteindelijk met veel kosten en moeite in de prullenbak verdwijnen.
Moet en mag niet
Nu ik veel in de omringende landen rondzwerf en op bankjes in parkjes met veel mensen een
babbeltje aanknoop, hoor ik hoe langer hoe meer de buitenlander over Nederland zeggen: behalve
sex, drugs en rock'n roll is Nederland vooral het land van 'mag niet' en van 'u moet'. En de
Nederlandse overheid blijft maar met z'n vingertje wijzen en vindt zichzelf nog altijd de allerbeste
van de Europese klas (quod non).

Succes
Deze goedwillende bejaarde burger wenst de gemeente Nederweert veel succes bij het realiseren
van nog meer broddelwerkjes. Deze goedwillende bejaarde burger gaat zijn plaats in de gemeente
Nederweert zo spoedig mogelijk weer vrij te maken. Blijft er een plaatsje extra over voor
bijvoorbeeld een AZ (uit een AZC), waarvan de bewoners niet ten minste drie of meer jaren hoeven
te zijn ingeschreven voor een eenvoudig onderdak.
Voorlopig ben ik in afwachting van de conclusie van uw Klachtencommissie maar zal uiteindelijk
niet schromen tot aan de Bestuursrechter een oordeel te vragen over de handelwijze van de
gemeente Nederweert.

Met een groet vanaf een bankje in een parkje aan een vrolijk, vriendelijk en zonovergoten
landweggetje, vandaag ergens tussen Lissabon (P) en Marseille (F).

PS: O ja, nog even dit...
Wat ik bij mijn bezoek op 3 augustus node miste was een parkeerplaats voor o.a. mij, als GPKhouder.

