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4191 KH Geldermalsen
Geachte Raadsleden en bewoners van Tuil!
Wij zijn erg teleurgesteld en geschrokken van alle reactie en uitingen.Heeft u ook aan ons belang
gedacht? Hoe denkt u er nu tegen onze kinderen op school gepraat word ,wij moeten jullie niet blijf
maar lekker op die vuilnisbelt wonen.
Moet ook zeggen dat het u als raadsleden erg had gesierd als er iemand bij ons op de huidige locatie
was komen kijken maar blijkbaar scheppen was als 2 de rangsvolk de indruk dat wij bijten want we
hebben nooit nimmer iemand gezien.
Voor de bewoners van Tuil vinden wij de reacties nogal overdreven wij zijn hardwerkende mensen en
nu scheppen ze de indruk wij enorme slechte mensen zijn terwijl als er een drugslab of andere
dingen worden gevonden bij bewoners van Tuil de hectiek niet zo groot is als nu!!!
Zelf heb ik jaren lang samen met 2 inwoners van Tuil een mini elftal opgericht en geleid maar nu zou
ik en mijn gezin ineens slecht zijn dan.
Ook viel ons op er 1 van de sprekers was uit Tuil een bewoner waar mijn vrouw .. aan de 2 kinderen
van desbetreffende persoon jarenlang
taekwondo les heeft gegeven dus wij mogen hun kinderen wel leren vechten achter gesloten deur
maar wij mogen niet met hun gezien worden en zelf niet vechten voor onze toekomst en kinderen!!
Lees alsjeblieft de ingezonden briefen nog een keer en luister u reacties eens terug ,maar nu niet als
u zelf maar als een serieus raadslid , een volksvertegenwoordiger,iemand die voor ALLE bewoners
van u gemeente op komt en niet als iemand die alleen maar aan de volgende verkiezingen denkt
.Besef s.v.p dat wij er ook bij horen ,dat wij ook onderdeel zijn van u samenleving.SAMENLEVING
waar staat dat eigenlijk voor?? Geld dat ook voor tweederangsburgers?? Geld dat ook voor ons??
Een engelse schrijver schreef daar een mooi boek over: Animal farming , met de prachtige uitspraak ,
Alle dieren zijn gelijk ,maar sommige zijn meer gelijk dan anderen" hoe toepasselijk!!! Maar ja, wij
zijn niet beschaafd.Dus wat weten wij daar nu van. Het mooiste is nog u kijk vast ook sport voetbal of
formule 1 daar moeten de topsporters op hun knieën voor tegen racisme te zijn wij worden niet eens
geaccepteerd in EIGEN land!!!!
Op 1 raadslid na ( Jos van Maanen) heeft niemand aan onze belangen gedacht .Heeft niemand van u
ingegrepen op de woorden en beschuldigingen aan ons adres zet geen woonwagenkamp naast een
school Hoezo niet???? Kunt u garanderen dat wij beschaafde mensen naast ons krijgen te wonen
???? Wij zijn dus onbeschaafd .En veel meer van dergelijke opmerkingen!!!
Sinds 1999 is er geen standplaats meer bijgebouwd. Officiëel zijn er 8 standplaatsen,maar wij zijn nu
met 15-16 .Voor andere burgers worden er voordurend woningen bij gebouwd,maar voor ons niks
nada noppes . Wij krijgen ook kinderen voor ons gebeurt al niks laat staan voor hen . Ook wij willen
schoon,heel en veilig wonen en graag alles ook legaal .Onze cultuur is in 2014 erkend als immaterieel
erfgoed.De Nationale Ombudsman,het College voor de rechten van de mens ,het Europees Hof en
het Ministerie van Binnenlandse zaken staan achter ons .NU U NOG !!!
Sinds 2006 wachten wij al op een nieuwe locatie .Telkens worden ons weer mooie vooruitzichten
verteld,wordt ons van alles beloofd,maar tot op heden wederom niks

:2008,2010,2011,2016,2018 en nu weer wachten op een nieuwe woonwagen locatie.Ja de
Gemeente belooft ons al jaren koeien met gouden horens maar krijgen niet eens het achtereind van
een varken . Weet u hoe zeer dat doet ?? Wat zou u doen als er zo met u familie werd omgegaan?
Voor die mensen is er een boek geschreven met de titel : van een uitspraak van een ambtenaar tegen
woonwagenbewoners: Je moet hier weg ,er komen hier mensen te wonen!!! Dit zegt voldoende
toch ??
De AZC zijn na protest van de inwoners door u afgewezen, vorige week ging de huisvesting van
hardwerkende arbeidsmigranten niet door. Wij hopen dat u ons niet ziet als tweederangsburgers
zoals alle mensen die nu weer protesteren.Wij hopen u ons echt ziet als bewoners van u
gemeente.Wij vragen u daarom om alsjeblieft accoord te gaan met de keuze om 3 van de 3 locaties
uit te werken .Het liefste gaan wij naar de Klingelenverg ,zodat ook wij in een reguliere woonwijk
mogen wonen zoals alle gelijken mensen!!!
Ik heb u horen zeggen dat u voorkeurlocaties wilt wegstrepen.Dat er 1 locatie overblijft . Wat doet
dat met de aankoopprijs denkt u ??? Kunt u zo met gemeenschapsgeld omgaan??? Het risico dat de
gemeente er niet met de eigenaar uitkomt is nu erg groot en dan zijn we weer op het punt van ruim
10 jaar geleden weer geen nieuwe plek voor ons SLIM GESPEELD ! ! ! !
Wij willen graag met onze eventuele nieuwe buren in gesprek.Dan kunnen we hun bezwaren tegen
onze komst aanhoren en wij hun twijfels angst misschien weg nemen . Ook wij werken hard ook onze
kinderen gaan naar school ook wij doen mee aan sport en kopen onze boodschappen bij dezelfde
winkel JA wij horen er ook bij !!!!
Met vriendelijke groet

