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Betreft: reactie op uw schrijven.
Het bestuur heeft kennis genomen van het collegevoorstel. We kunnen ons begrijpelijk maar
moeilijk vinden bij de suggestieve besluitvorming, dat mede Westlanders op politiek niveau
dergelijk burgerinitiatief van de hand wijzen is een zeer teleurstellend signaal. Wij verstaan dat de
kaarten al geschud en verdeeld zijn wat bestemmingplannen betreft, dat de herbouw of
aanwezigheid van de molen als niet passend wordt gekenmerkt is voor ons een vluchtige vertaling
van beleid en prioriteit. Gelet en gezien de behandeling van “ het dossiertje ” kregen wij sterk het
idee dat deze als lastig te behappen tussendoortje gewaardeerd en als zodanig beoordeeld is.
De voorgenomen locatie doet op geen enkele wijze afbraak aan zowel het ecologisch als biologisch
evenwicht van de Poelzone en kan verder onmogelijk de natuurlijke elementen ondermijnen die in
de onderbouwing naar voren worden gebracht. Daarbij geschreven moet worden dat we meerdere
keren schriftelijk als mondeling toelichting gegeven hebben op aanpak van eventuele knelpunten
voor de herbouw. Daar we naderhand zonder inspraak of inspreek moment moeten constateren
we dat deze drempels zijn toegevoegd om “ de nee ” aannemelijk te maken getuigd van alertheid,
zorgvuldigheid en betrokkenheid.
Het zou de gemeente sieren om met ons mee te denken in plaats van imago politiek te bedrijven.
De herbouw kan rekenen op steun van regiogenoten en Westlandse ondernemers, een handreiking
om alsnog met elkaar aan de projecttafel te gaan zitten is er één die we ondanks de ervaringen met
de ambtelijk molen toch middels deze brief doen. De slogan “ op basis van wederzijds vertrouwen,
samen de molen bouwen ” geven glans aan de letters WE in het woord Westland, de publieke
bijdrage in de vorm van de herbouw is een vorm van betrokkenheid en waardering van de burgerij,
een compliment aan het adres is van de ambtenarij. We kunnen veel bereiken, het is de som van
alle delen dat de Westlandse samenleving maakt. Toon dat de gemeente de wensen en belangen
van de gemeenschap hoog in het vaandel heeft staan, de glazen stad is namelijk meer dan alleen
het telen van gewassen in kassen.
Op basis van het bovenstaande wil Ik u vragen binnen gestelde termijn schriftelijk te reageren op
het bovenstaande.
Met vriendelijke groet,

H. van Poelgeest
Namens stichting de Poelmolen

