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Bedum, 4 september 2018
Aan het college van B & W,
De motivering en rechtsgrondslag van het B&W besluit, inzake het verzoek aan de raad een, nieuwe
verklaring van geen bedenkingen af te geven op de in het besluit van B&W geformuleerde gronden
mist naar ons oordeel en ingewonnen advies elke wettelijke grondslag uit de Wabo en vertoont
ernstige strijdigheden met de gemeentewet. Het besluit van B&W mist wettelijke grondslagen en is
vrijwel gelijk te stellen met een handeling in het privaatrecht waardoor de benadeelde en
belanghebbende partij het recht op eerlijke behandeling en de loop van het recht belemmerd wordt.
Het gemeentebestuur en het College van B&W in deze periode van haar bestuur en wetende dat aan
het plan de Togtemaarschool te willen verplaatsen naar de omstreden locatie, waarover beroep bij
de raad van state loopt, is ervan op de hoogte dat zij willens en wetens om redenen van de coalitie
van dit College een plan en grote uitvoeringsgevolgen voor nu steunt en de gevolgen legt in het
College en raad van de nieuwe gemeente Hogeland.
Wij hebben telkenmale in overleg, brieven, inspreken in raadscommissies, inspreken bij de raad als
ook in alle politieke en bestuurlijke contacten aangegeven dat wij ons als direct belanghebbenden
zullen verzetten tegen de plannen en alle uitvoeringsgevolgen, ook financiële, op termijn van dit
College en de meerderheid van de Raad als ook op de komende combi raadscommissie vergadering
ABZ en VROM op 6 september a.s. voor een definitieve verklaring van geen bedenkingen
omgevingsvergunning nieuwbouw Togtemaarschool aan de Vlijt te Bedum, agendapunt 3.
Verzetten omdat er een ander plan en behoudt van de school en alle daarmede gepaard gaande
aanpassingen in het kader van het nog onontwikkelde (financiën en meer) centrumplan en
waterplan, en de direct toepasbare omgevingswet, meer mogelijkheden voor ons als Bedumers gaat
bieden.
Kort gezegd, u wilt uw eigen plan ten koste van heel veel erdoor heen gejast hebben en bent bereid
de lokale democratie als ook wettelijke regels tot het uiterste te benutten in uw eigen nadagen om
de raad tot een besluit te dwingen.

Uw handelingen om de school verplaatst te krijgen op louter de door u aangegeven regie en inhoud
van verantwoording (financiering) zijn voor ons en zeer velen in de gemeenschap van ons dorp de
druppel van het politiek toelaatbare.

Met vriendelijke groet,

Janet Hoeksema, secretaris Stichting de VLIJT breed

