Open brief aan de bevolking van Edam-Volendam.:
Verlichting van het Kruis – moet worden verwijdert van ons Gemeentebestuur.

Hille Kok zou worden beschuldigd van het illegaal aftappen van stroom voor het Kruis in het
Boelenspark te Volendam. NIETS is “minder” waar dan dat ! Wat is er aan de hand?
Aan Het Kruis mag aan de achterzijde een lichtslang worden aangebracht.
Voor de verlichting daarvan mag stroom worden afgetapt.
Hiervoor heeft het gemeentebestuur toestemming verleend.
Er is dus geen sprake van het illegaal aftappen van stroom.
Waar gaat het dan feitelijk om?
Er is een Lichtslang aangebracht aan de zijkant van Het Kruis.
Drie centimeter vanaf de plaats waar dat volgens het gemeentebestuur wel zou mogen.
Dat mag volgens het gemeentebestuur niet.
En waarom dan niet??
Dit zou volgens wethouder Nouwen (Lid van het C.D.A.) verband houden met de
ingetogenheid van het bouwwerk.
Wat is ingetogenheid??
De gehele kapel in het Boelenspark is verlicht en vanaf de openbare weg niet zichtbaar.
Het Kruis is verlicht en vanaf de openbare weg niet zichtbaar.
Niemand die klaagt over de verlichting van het Kruis.
Sterker nog: er is zelfs een handtekeningen actie gestart met het verzoek de verlichting te laten
zijn zoals dat is. Het stadion van HZ Volendam is verlicht.
Langs alle straten is openbare verlichting.
Hierbij kan onmiddellijk de vraag worden gesteld –hoe- de bevolking zou reageren als
er een straat niet verlicht zou zijn.
Vele gebouwen en bouwwerken in Volendam zijn verlicht.
Volgens het gemeentebestuur moet de verlichting worden verwijderd.
Dit doet denken aan een kwestie van prestige van het gemeentebestuur
over zo’n simpele (kleine) zaak.
Op last van de gemeente moet de verlichting binnen één week
na drie oktober 2003 worden verwijderd.
Wordt hieraan geen gevolg gegeven,
dan zal de gemeente op kosten van Hille Kok de verlichting verwijderen.
Welke conclusie kan hieruit worden getrokken???
Daar waar het gaat om de meest simpele verlichting !!!
Waarin het bestuur van een kleine gemeente groot kan zijn??
Of
Waarin het bestuur van een grote gemeente klein kan zijn??
Maar vallen juist niet kleine mensen over futiliteitjes??
Betekent het C.D.A. niet Club der Afvalligen??
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