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Geachte heer burgemeester, 
 
Uw reactie hieronder van afgelopen vrijdag stelt ons zeer teleur. 
Als burgemeester en daarmee iemand die (meer) boven de partijen staat, betreuren wij het dat u 
(blijkbaar) vanuit uw positie geen aanleiding ziet om met ons een gesprek te voeren of een 
gezamenlijk overleg te arrangeren met alle betrokken partijen. 
Dat daarbij in het geheel niet inhoudelijk wordt gereageerd op zaken die in ons bericht van 22 
november 2021 zijn benoemd (o.a. de evident verkeerd geplaatste peilbuizen) met als motivering dat 
“die kennelijk op verschillende manieren geduid kunnen worden”,  begrijpen wij allerminst. 
Dat er in de huidige situatie geen rol voor u als burgemeester zou zijn weggelegd, zien wij evenmin. 
Het zienswijzetraject sluit wat ons betreft een overleg namelijk zeker niet uit. 
Daarbij bestaat wat ons betreft voor u reden temeer om in overleg te treden nu wij reeds duidelijk 
hebben gemaakt dat wij het ernstige vermoeden hebben dat u niet (tijdig / voldoende) bent en/of 
wordt geïnformeerd.   
 
De reactie hieronder dwingt ons om o.a. een uitgebreide zienswijze op te moeten stellen.  
Wij zijn er in dat kader van overtuigd dat wij hierin o.a. de onjuist- en onredelijkheid van de 
voornemens kunnen aantonen.  
Dat zal echter de nodige tijd en werk gaan kosten.  
Gevolg daarvan is o.a. ook dat wat ons betreft de dialoog onnodig lang in de ‘wachtstand’ wordt 
gezet. 
 
Wij zullen ons verder beraden over de situatie en nodigen u nog steeds uit om (telefonisch) contact 
met ons op te nemen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Phil Helsby 

Algemeen Directeur 

phil@thedutch.nl 

+31(0)6 5349 1618  
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T: 088 339 9120, Haarweg 3, 4212 KJ Spijk 
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The Dutch bestaat 10 jaar, volg ons verhaal via: thedutch.nl/10jaar 

Starttijden kunt u reserveren via The Dutch App en de website. Op alle reserveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing 

welke u via onderstaande link kunt nalezen: Algemene voorwaarden The Dutch. 

 

 

https://www.thedutch.nl/?utm_source=emailhand&utm_medium=email&utm_campaign=dutch
https://thedutch.nl/10jaar
https://thedutch.nl/algemene-voorwaarden
https://www.thedutch.nl/?utm_source=emailhand&utm_medium=email&utm_campaign=dutch
https://www.linkedin.com/company/the-dutch/
https://www.instagram.com/thedutchgolf/
https://www.facebook.com/thedutchgolf

