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Geachte leden van de gemeenteraad, 

Op 4 september j l . zonden wij u een brief inzake Land in Zicht. 
In deze brief wordt u in kennis gesteld van het gesprek dat over deze zaak heeft 
plaatsgevonden met de heer Van Dijk. In deze brief wordt onder meer melding 
gemaakt van een uitspraak die de heer Van Dijk zou hebben gedaan met betrekking 
tot sociale woningbouw bij Land in zicht. 

Het college stelt in de brief: "De heer Van Dijk is bewoner van Land in zicht en gaf 
en passant in het gesprek aan bezwaren te hebben tegen de bouw van sociale 
huurwoningen in zijn directe omgeving omdat zijn huis daardoor in waarde zou 
dalen. Bij het gesprek aanwezige ambtenaren kunnen bevestigen dat 
deze uitspraak is gedaan." 

Na het verzenden van deze brief heeft de heer Van Dijk erop gewezen dat deze 
uitspraak niet door hem is gedaan en dat het college derhalve onzorgvuldig jegens 
hem heeft gehandeld. Vervolgens is de voorzitter van het college in de gelegenheid 
gesteld een door de heer Van Dijk gemaakte opname af te luisteren en is een 
transcript van de bewuste passage van het gesprek overgelegd. 

Op basis hiervan constateert het college dat de aan de heer Van Dijk toegeschreven 
uitspraak inderdaad niet door hem is gedaan. Het college neemt derhalve afstand 
van het deel van de brief dat betrekking heeft op relatie met de waarde van zijn 
huis en betreurt het dat de bewuste passage ten onrechte in de collegebrief terecht 
is gekomen. Het college biedt de heer Van Dijk verontschuldigingen aan voor deze 
gang van zaken. De heer Van Dijk heeft deze aanvaard. 
Het college heeft de heer Van Dijk verzocht om de gehele opname openbaar te 
maken, zodat u zich als raad zelf een oordeel kunt vormen. 
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Hoogachtend, 

Het colkj» van burgemeester en wethouders. 

J. Scholten 


