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Jonker, Jan Harmen [JanHarmen.Jonker@leeuwarden.nl]
dinsdag 19 december 2017 15:16
'Willem-Simon van de Graaf'
Besselse, Henk; Deinum, Henk
RE: archeologisch onderzoek Wirdum

Geachte heer Van de Graaf,
Afgelopen vrijdag liet CRV weten, dat zij geen rechtstreeks contact met u zal opnemen.
Een aantal zaken tussen u en de gemeente staat nog open:
‐ de procedure bij de rechtbank inzake het eerste Wob‐verzoek. Deze procedure loopt en we wachten de
mededelingen van de rechtbank hierover af.
‐ de klacht die u bij de gemeente heeft ingediend. Ik verwacht dat u daar op korte termijn een antwoord op
krijgt.
‐ de brief met 66 vragen. Ook hierop zal een antwoord komen.
Ik vertrouw erop, dat ik u voldoende heb geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
mr. J.H. (Jan Harmen) Jonker | jurist
Gebiedszaken, Economie en Bedrijfsvoering
Strategische staf & juristen
E janharmen.jonker@leeuwarden.nl
T (058) 233 8609
Aanwezig: ma, di, do, vrij

Gemeente Leeuwarden
Oldehoofsterkerkhof 2
Postbus 21000, 8900 JA LEEUWARDEN
T 14 058 | Leeuwarden.nl | Twitter | Facebook

Van: Willem-Simon van de Graaf [mailto:wsvandegraaf@gmail.com]
Verzonden: donderdag 14 december 2017 11:50
Aan: Secretariaat H. Deinum
CC: Jonker, Jan Harmen; Besselse, Henk; Scholten, Suzanne
Onderwerp: archeologisch onderzoek Wirdum

Geachte heer Deinum,
Wij hebben op 1 december een gesprek gehad over de problematiek omtrent het onbetaalde archeologische
onderzoek in Wirdum.
Ik kreeg de indruk dat u begrip had voor mijn situatie en dat u ook actie wilde ondernemen om het probleem voor
het einde van het jaar op te lossen. De eerste stap zou wat u betreft een gesprek tussen CRV en mij moeten zijn.
Omdat CRV de dag ervoor beloofd had dit gesprek te initiëren, had dat geen probleem hoeven zijn. Nu blijkt echter
dat CRV helemaal niet van plan is om een gesprek met mij aan te gaan, althans is daar ondanks de belofte en
telefoongesprekken tussen CRV en de heer Jonker nog geen initiatief toe genomen, ook al heb ik een ultimatum
gegeven dat morgen afloopt.
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Ik constateer dat CRV geen intentie heeft om een minnelijke oplossing te zoeken en ik constateer dat de gemeente,
behalve een vrijblijvend telefoontje, ook geen actie onderneemt. Ik moet dus constateren dat de indruk die ik bij het
gesprek op 1 december gekregen heb, ongegrond blijkt te zijn.
Als er wel bij u een serieuze intentie is om het probleem op te lossen, dan hoor ik vandaag of morgen graag iets van
u. Als ik niets van u hoor, ga ik er van uit dat de gemeente geen interesse heeft in een minnelijke oplossing en liever
de consequenties draagt van de misstanden die zich voorgedaan hebben.

Met vriendelijke groeten
Willem‐Simon van de Graaf
06‐17000856
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