Enschede, 27 januari 2007

Geachte heer Limbeek,
In een gesprek met de rechtbank in Almelo werd me vertelt, dat het Waterschap een beslissing
op het bezwaar moet maken, omdat het kort geding dat heeft bepaald. Wanneer is de beslissing
op bezwaar bij ons binnengekomen?
In een brief van ir. A. Tempelman-Bobbink van 3 januari 2007, behandeld door de heer Guijs,
wordt ons medegedeeld dat het bezwaarschrift wordt doorgestuurd naar een onafhankelijke
commissie behandeling bezwaren van het Waterschap. In hoeverre is deze commissie
onafhankelijk?
Op de website van het Waterschap blijkt nergens dat deze commissie ook daadwerkelijk bestaat.
Kunt u me hierover duidelijkheid geven?
In uw mail van Vrijdag 12 januari schrijft u: “Ik heb net van mijn collega, de heer Guijs, begrepen
dat er een afspraak wordt gepland tussen de heer Meurkes namens de UT en (een deel van) de
bewoners van de Achterhorst, om de gerezen onduidelijkheid te bespreken.
Wij zullen de uitkomst van dat gesprek afwachten”.
Achteraf blijkt dat de heer Meurkes geen UT-medewerkers is maar een medewerker van het
adviesbureau Haskoning, die een dag per week wordt ingehuurd door de Vastgoedgroep. De
heer Meurkes was, volgens hem, totaal onwetend van de voorafgaande gesprekken. De
informatie die hij heeft gekregen van de heer Meijer waren naar onze mening zeer tendentieus.
Onze tijd is zeer kostbaar en we zijn dan ook bijzonder onaangenaam verrast dat ons om een
gesprek wordt gevraagd door een medewerker van Haskoning die zich voorstelt als UTmedewerker.
Kijk, heer Limbeek, wij gaan ervan uit en zijn er ook steeds met het volste vertrouwen vanuit
gegaan, dat het Waterschap, de Universiteit en de Achterhorstbewoners hetzelfde belang
hebben; namelijk de natuur beschermen en in optima forma houden zodat er geen verval of
achteruitgang zal plaatsvinden. Wij hebben, als Achterhorstbewoners, daar enorm veel tijd en
energie in geïnvesteerd. Omtrent het Roombeekproject, zullen wij het dan ook bijzonder op prijs
stellen wanneer de intenties van het Waterschap en de Universiteit transparanter gepresenteerd
en geformuleerd worden.
Met vriendelijke groet,
namens de Achterhorstbewoners
Hans Hein

