geachte leden van de gemeenteraad,

Ik heb nog nooit in zo'n belangrijke vergadering een woordje gesproken, maar ik heb mezelf bij
elkaargeraaptengezegtnu moethetmaar.
Ga ik janken nou dan kan iedereen meteen zien hoe het met me gesteld is.
Ik sta versteld van de berichtgevingen tegenover mij.
in de laatste persberichten datde eerste tranche beoordelingen allemaal overeen halfjaar
vertrokken moeten zijn ondereen dwangsom van 10.000 -60.000 euro.
Zo word er doorjullie overde huisnummers gesproken en dat ik netjes met mijn huisje stain
geschreven in u gemeentedan neem ik ook aan dat ik bij u bekent moet zijn
op 27 augustus is de pers is op de hoogte,maar deze brief is pas op 9 september bij mij bezorgt en
dat terwijl mij door jullie genoemde nummer in de eerste tranche beoordeling zit. En ik blijf het erg
vreemd vinden dateerstde pers op de hoogte word gebracht ipv dat ik eerst een brief heb.
Maar zoals jullie de persvertelde dat alle bewoners in sept 2018 al een brief zouden hebben
ontvangen is bij onze bewoners de grote vraag, omdat die brief bij niemand bekend is of
aangekomen is.
verder heb ik na jullie berichtgevingvan 29 april de huisarts in moeten schakelen ditomdat ik het
allemaal niet aan kan en me zelf totaal niet meerondercontrole heb en vol met emoties zit, met
gevolgdat ik onderde pillen en onderstrenge controle van de huisarts zit.
de huisarts heeft het sociaalteam ingeschakeld voor mij en deze zijn ook bij mij thuis geweest, maar
ookdaar heb je niets aan kijken naar de financieen, maar dat lijkt me het probleem niet als ik
gewoon mag blijven wonen.
Van de burgemeester moet ik over 6 maanden mijn huisje uit en zij kan welzeggen dat Ik eerder naar
andere woning had moeten kijken maar hoe en waarvan.
Ik heb dit huisje kunnen kopen 5jaar geleden na mijn scheiding, waar mijn vadervoor de hypotheek
borg heeftgestaan. Nu mijn vaderin 2015 is overleden is mij hypotheek bij mij moederovergegaan
en die heeft niet de draagkracht om voor 2 huizen voor mij en me 15 jarige zoon te zorgen.
mijn zoon gaat zijn examenjaarin en moet mei 2020 zijn examen doen. Metdeze berichtgevingen
dat weons huis uit moeten zaldat zeker nietgaan lukken .En ook hij zit vol emotie en een moeder
heeft die hem hierin zelf niet kan steunen
Ik ben moedervan een zoon meteen heel laag inkomen. Hebverdergeen schulden en als ik voormij
ziekte grote uitgave heb moet ik daarvoor sparen.
hoe moet ik dat doen een huis watonverkoopbaaris of me

terg veel restschuld gaan

verkopen. Daarbij staan er al behoorlijk wat te koop en wie koopt er nu een huis op Groene heuvels?

Ik kan nu net me hoofd net boven water houden het is voor mij echt onmogelijk om naast deze
woning nog wat anders te kunnen kopen of huren.
Als ik mij huis uit moetwatdan. kan ik bij een van jullie een huisje voor 30 euro in de maand huren
en wat dan ook nog eens gelijks vloers is, want als dit niet verkocht is blijven voor mij de kosten
gewoon doorgaande hypotheek de parkbijdrage de erf pachtverzekeringen en hele hoge ziekte
kosten verzekering enz blijft dan ook gewoon van kracht. De overwaarde die ik uit mij vorige huis in
Bergharen had heb ik allemaal in geinvesteerd op de Groene heuvels 211.
Snappen jullie dan echt niet dat het niet te doen is.
En wat denkt u als ik een dwangsom krijg van om te beginnen van 10000 euro dat ik dat kan betalen
zou niet weten waarvan,ja misschien als ik een bank ga overvallen.
ik kan me dan ook echt geen voorstelling maken dat u me gewoon met mijn zoon op straat gaat
zetten. En dan ook nog eens meteen hele grote schuld achterlaat.
En al zou ik de middelen hebben dan zijn er zeker binnen een half jaargeen woningen te vinden. De
Kranten ,nieuws en media staan ervol mee iedere dagweeren tot mij grote verbazinglees ik dan in
de krant dat er studenten op vakantie parken worden onder gebracht dat doet me nog meer pijn
natuurlijkwist ik dat ik er niet mocht wonen, maar ik heb altijd in Bergharen gewoond en ook altijd
gehoord en gezien dat het park nooit vol was met vakantiegangers.
En iedereen zei me dat ik hier gerust kon gaan wonen erwerd immers toch niet gehandhaaftwordt
er leek een gedoogd beleid van kracht te zijn.
Ben ingeschreven in u gemeente en werd gefeliciteerd met me woning in u gemeente, maarook daar
werd mij niet medegedeeld datdat niet mocht.
Maar ja een recreatiepark isvan verre wegecht niet gevestigd op de Groene Heuvel!
Ook in de media staat dat er al jaren lang
p
een overschot is aan vakantieparken.
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gemeenteraad help mij me toch en haal dit rampzalige plan van tafelen laat de huidige bewoners er
toch blijven wonen.

ik dank u voorde tijd en u aandacht en Ik reken op u hulp.

