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Betreft: Burgemeester Winklerplein en adviesaanvragen  

 

 Geachte mevrouw Marchesini-Franco, beste Liesbeth, 

Met deze brief delen wij u mede dat het bestuur van huurdersorganisatie SliM Wonen ernstige twijfels 
heeft over de juiste gang van zaken met betrekking tot het tijdig en op het juiste moment vragen van 
advies over de wijzigingen en aanpassingen van het plan Winklerplein. 

In het periodiekoverleg van 29 november 2016 is ons een schema overhandigd (met een historisch 
verloop van wijzigingen) waaruit blijkt dat daar, naar onze mening, momenten zijn waarop de plannen 
met betrekking tot het Winklerplein dusdanig zijn gewijzigd dat een adviesaanvraag aan onze 
organisatie op zijn plaats zou zijn geweest.  
In het gesprek dat u heeft gehad met onze bestuursleden dhr. Blijenberg en dhr. Redelijkheid zijn deze 
twijfels uitgebreider met u besproken. Zij hebben u nader geïnformeerd waar volgens SLiM Wonen 
mogelijk nog adviezen hadden moeten worden gevraagd.  U heeft aangeven dat u kon begrijpen dat er 
bij ons bestuur twijfels zijn gerezen, maar het zijn en blijven vooralsnog twijfels. 
 
Deze twijfels zijn voor ons niet nieuw. In eerdere fases hebben wij meermalen met de toenmalige 
directeur-bestuurder geprobeerd hierover in gesprek te raken. Steeds werd dit afgehouden met de 
argumenten dat een nieuwe adviesaanvraag niet van toepassing zou zijn. Nu lijken die argumenten 
nog meer alle schijn tegen te hebben.  

Wij verzoeken u met klem er alles aan te doen dat dit in de toekomst niet weer kan gebeuren en 
uiteraard niet alleen voor het Winklerplein. Openheid naar Slim Wonen heeft naar onze mening alleen 
maar productief gewerkt. Het op 29 november 2016 overhandigde schema heeft bij onze leden 
boosheid en teleurstelling gewekt en bij sommige achterdocht.  Vooral dit laatste moet in onze relatie 
vermeden worden. 

  

 



 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 Huurdersorganisatie Slim Wonen                                  

              Henk Dijkstra  

 Voorzitter  
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