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Eerst wil ik duidelijk stellen dat ik hier niet sta , omdat
ik tegen de plaatsing van het drugshostel ben op de locatie
freijterslaan/wouwseweg.

Die discussie hebben we gehad en het is straks aan de rechter
om hierover een eindoordeel te geven.

Ik sta hier omdat ik als burger onvoldoende en onjuist wordt
geinformeerd en nog erger, de gekozen raad ook.

Graag geef ik een korte samenvatting .

Begin dit jaar gingen er al geruchten dat er contacten zouden
zijn met Liebau en de gemeente roosendaal om zijn perceel te 
verkopen.

Naar aanleiding hiervan heeft o.a. de VLP vragen gesteld, waarop
door Wethouder Jongmans ontkennend werd geantwoord.
Hiervan zou absoluut geen sprake zijn !!

Afgelopen juni is er door verschillende leden van de beheergroep
in een vergadering hetzelfde gevraagd aan de projectleider van
de gemeente. Tot op de dag van vandaag wordt er door haar volgehouden
dat er enkel een vaag telefonisch contact zou zijn geweest 
Deze vragen zijn niet genotuleerd , maar op verzoek van de beheergroep alsnog in
een woordelijk verslag uitgewerkt.

Op dat moment was er een mail voorhanden van de projectleider
gemeente roosendaal met de firma Marron dd 5 april 2011 om 9.01
met de volgende inhoud

Geachte heer Bruinsma, Beste Jasper,
Naar aanleiding van ons gesprek van gistermiddag , mail ik je hierbij 
mijn contactgegevens door. Zoals afgesproken pols ik hier intern en
bij de woningcorporatie naar de visie op het gehele gebied.
( met name winkelzone en zorgwoningen )etc.

In een reactie hierop wordt door Dhr. Bruinsma aangegeven dat dit
accoord is en hij ook bij de Jumbo zal informeren naar de mogelijkheden.

Het is dus duidelijk dat er initiatief van de gemeente uitging en
niet zoals nu wordt beweerd uitsluitend van een projectontwikkelaar

Zoals u weet verscheen in augustus ineens die projectontwikkelaar van Liebau
uit de hoge hoed en kon men de ontkenning natuurlijk niet meer
volhouden. 

Op 6 september verscheen er dus deze raadsmededeling, een gunst
want eigenlijk waren de gebeurtenissen geen raadsmededeling waard
werd er gecommuniceerd.

Omdat ik vond dat deze raadsmededeling onvolledig was, heb ik contact
opgenomen met WEthouder Jongmans  maar die vond het niet nodig
de raad hierover te informeren.

Kortom , bewoners en ook u als raad zijn niet volledig geinformeerd
en zelfs op vragen vanuit de raad is onjuist geantwoord.
De wethouder heeft nu zelf maar beslist dat een alternatief plan 
inclusief terrein Liebau geen kans van slagen heeft, maar het lijkt 
mij dat niet een wethouder daarover beslist , maar u als Raad

als de informatie dat het Liebua terrein wel beschikbaar is 
bekend was voordat men met het ontwerp voor het drugshostel aan
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het werk ging, hadden er wellicht andere, betere mogelijkheden geweest, waar de 
Westrand mee gebaat zou zijn.

Deze kans is nu de Westrand ontnomen, omdat men informatie
achtergehouden heeft.
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