
Van: G. Bos [mailto:g.bos@bosvangennip.nl]  
Verzonden: dinsdag 11 juli 2017 16:45 
Aan: Griffie Delft 
Onderwerp: Definitief concept-ontwerp locaties Harnaschpolder 
 
 
Ter attentie van: 
- Gemeenteraad Delft 
- College van B&W Delft 
 
 
Geachte leden van de raad en B&W, 
 
Dit werkt dus niet. U communiceert niet met de inwoners van deze stad of doet dat via omwegen met 
de kennelijk hoop dat het niet (tijdig) opvalt.  
Op de site van Avalex lees ik vandaag dat er sprake zou zijn van een definitief concept-ontwerp voor 
het 'nieuwe inzamelen' in de Harnaschpolder en dat morgen de laatste inzenddatum voor 
bezwaarschriften is. Ik kan er op dit moment niet meer op vertrouwen dat een via de voorgeschreven 
methode ingediend bezwaar van mijn kant tijdig wordt ontvangen. Dit terwijl ik reeds op 16 maart van 
dit jaar mijn fundamentele bezwaren bij wethouder Harpe kenbaar heb gemaakt. Deze wethouder 
heeft er echter een handje van om zijn post niet te openen, niet te beantwoorden en/of kwijt te maken, 
hetgeen zoals u allen weet deze wethouder ook reeds deed met de serie brieven die de heer Bongers 
van de SP aan hem gezonden had. 
 
Ik verwacht uiteraard dat mijn ingediende bezwaren gewoon deel zullen uitmaken van de 
bezwaarprocedure rondom het 'definitief concept-ontwerp locaties Harnaschpolder'. Mocht wethouder 
Harpe deze niet kunnen produceren zie ik graag een motie van wantrouwen en het ontslag van deze 
wethouder tegemoet. 
 
Ik herinner de raad en in het bijzonder de voorzitter eraan dat ik eerder reeds een verzoek heb 
ingediend tot directe herziening van het LVVP in verband met leiden tot gevaar (relevant in deze 
kwestie) en onnodig hoge kosten doordat de doelstellingen zich niet met de praktijk laten verenigen. 
Verzoekt hiermede de voorzitter met klem het voordragen van dit verzoek niet opnieuw te vergeten. 
 
Ik herinner de raadsleden er tevens aan dat u allen wel een akkoord heeft afgegeven inzake het 
beantwoorden van vragen over voor deze stad en haar inwoners noodlottige beslissingen van uw 
kant. Ik heb daar tot op heden geen vervolg op mogen zien. Graag lees ik uw aller antwoorden binnen 
twee weken na nu in hetzij de Delftse Post of de Zondagskrant.  
Het komt mij voor dat u ondertussen (procedurevergadering van 20 september 2016) lang genoeg 
over deze antwoorden heeft kunnen nadenken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
G. G Bos 
Leehoeve 18 
2614MH  Delft 
 
 


