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Geachte Dames en Heren, Ml III III II 
1401310 

Om te beginnen wil ik mijn onvrede kenbaar maken over het afhandelen van mijn brief van 7 okt 
2013 zie (bijlagen nr 1) en de bij behoorde foto's zie ( bijlage nr 2). 

Rond 18 nov 2013 een reactie ontvangen ( zie bijlege nr 3 ) om een mondelijke toelichting te vragen 
over de brief van mevr. Linda Ligtenberg want zij deelde mede dat de invalidenplaats bestemt zijn 
voor twee auto's zoals het in haar schrijven is vermeld. 

Even door praten met haar kwam ze achter dat op een lengte van 5 à 6 meter geen twee auto's 
konden staan. Hoe moet je een rolstoel dan pakken uit de kofferbak met 2 auto's op die ruimte?? 
Haar opmerking was dat ze zo snel mogelijk mij op de hoogte zou brengen hoe dat zat dus even 
wachten op antwoord. 

Begin januari 2014 even bij haar langs gegaan ze was er nog niet aan toe gekomen maar binnen 
een à twee weken zou ze met een reactie hier op komen dus maar weer even wachten. 

Half februari weer bij haar langs geweest het zelfde verhaal alleen nu beloofde ze dat het binnen een 
week antwoord zou krijgen, jammer voor mij niets gehoord of ontvangen. 
Op donderdag 6 maart weer even langs mevr. Linda Ligtenberg was vrij die dag maar de 
baliemedewerkster maakte een copie van de brief van haar en noteerde mijn telefoon nummer, 
ze zal er voor zorg dragen dat mevr. Ligtenberg afgelopen maandag (omdat ze toch werkte die dag) 
mij zou bellen en to t heden weer niets. 

Nu is mijn geduld op, als ik binnen een paar dagen dus voor eind van de week niets hoort ga ik hier 
een stukje schrijven in de krant hierover en hoe laks jullie zijn. 
Als raad hebben jull ie het te druk om ruzie te maken over de fouten van elkaar en zo de vuile was 
naar buiten te brengen. Daar mogen de bewoners van de gemeente zeker niet de dupe van worden. 

Gelukkig komen de gemeenteraadverkiezingen eraan zodat er een frisse wind in de raad komt en 
die de normen en waarden zullen respecteren. 

Afwachtend/op^uw reactie met vriendelijke groet 

HenkS/an Wees 
Leurschans 42 
4651WJ Steenbergen 
0653626502 



B 8t W van de gemeente Steenbergen 

Steenbergen, 7.10.2013 

Onderwerp: palen bij invalideplaats 

Geachte Heer/Mevrouw 

Bij het verbeteren van de kaaistraat zie ik dat de palen met invalideparkeerpiaats 

dichter bij de stoeprand staat. 

Ik moet wel goed opletten dat de auto zo staat dat ik de deur kan openen. 

Zie bijgaande foto's. 

Is hier nog iets aan te doen dat die palen wat naar achteren verplaatst kan worden ?? 

Vriendelijke groet, 

H.J.E. van Wees 

Leurschans 42 

4651WJ Steenbergen 

Tel. Mobiel 0653626502 
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verzoek palen bij invalideplaats te 
verplaatsen 

H.J.E. van Wees 
Leurschans 42 
4651 WJ STEENBERGEN NB 

V E R Z O N D E N 
15 NOV. 2013 

Steenbergen, 14 november 2013 

Geachte heer van Wees, 

Op 7 oktober jongstleden ontving ik uw brief waarin u stelt dat de palen langs de 
invalidenparkeerplaatsen in de Kaaistraat te dicht op het trottoir staan. Naar aanleiding 
van deze brief kan ik u het volgende mededelen; 

De algemene invalidenparkeerplaatsen in de Kaaistraat zijn geschikt voor 2 auto's. De 
betreffende palen staan precies in het midden van de 2 vakken. Wanneer u naar 
behoren gebruik maakt van de algemene invalidenparkeerplaatsen dan ondervindt u 
geen hinder van deze palen. 

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact met mij op via het bovengenoemde 
telefoonnummer. 

MętJWtenďëîĩļRē'ğToeí; 

Ľ A J į Ligtenberg 
AdminisTraTtelTiľTedeweTKēT 
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