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Betreft: reactie op uw brief van 6 februari, kenmerk 260386

Terheijden, 26'lebruari 2020

Geachte heren de Vet en Meuleman, geachte leden van het Algemeen Bestuur,

Wij, de bewoners van het Bastion in Terheijden, hebben uw brief nauwkeurig bestudeerd.
Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat wij weer niet serieus worden genomen. Uit
uw brief blijkt ons inziens overduidelijk dat mevrouw Franssen in april het volgende aan ons
komt meedelen:

"Wij hebben nog eens zorgvuldig naar alle argumenten en alternatieven gekeken en zijn tot
de conclusie gekomen dat het voorkeursalternatief de beste oplossing is. Want dat is veiliger
en goedkoper."

Waarom komen wij tot deze boze en teleurgestelde reactie?

1. U sorteert in uw brief al nadrukkelijk voor op de uitkomst :

"We begrijpen dat de versterking van de regionale kering voor de inwoners van Bastion
impact heeft op het woongenot. Echter vragen wij ook uw begrip dat het waterschap
oplossingen dient te vinden waarbij het waterschap de waterveiligheid kan garanderen voor
het hele achterliggende gebied en de kosten voor de gekozen oplossing kan verantwoorden
aan alle inwoners van het beheergebied van Waterschap Brabantse Delta. Essentieel is dat
bij de gekozen oplossing de waterveiligheid te allen tijde duurzaam gegarandeerd moet
worden."

2. Wij hebben in onze brieven gevraagd om; Een zorgvuldig en objectief onderzoek naar de
door ons voorgestelde hybride kering. Evenals een onderzoek naar een glazen oplossing.
U gaat in uw brief hier niet op in. Er wordt met geen woord gerept over zorgvuldig onderzoek.
U komt niet verder dan dat u "onze inhoudelijke punten zorgvuldig zult afwegen". Als u geen
objectief onderzoek laat verrichten is er ons inziens zeker geen sprake van zorgvuldigheid.

3. ln uw brief staat letterlijk dat "mevrouw Franssen contact met ons gaat opnemen om het
voorkeursalternatief Bastion toe te lichten en aan te geven hoe er met onze argumenten is
om gegaan."

4. U gaat er al vanuit dat wij niet heel blij zijn met die uitkomst want "het staat ons vervolgens
vrij om in te spreken".
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Uit het voorgaande blijkt voor ons overduidelijk dat het eindoordeel bij het Waterschap al
lang en breed vast staat. Het formele besluit wordt voor de bühne nog wat uitgesteld met een
zweem van tegemoet komen aan lastige bewoners met een vleugje zorgvuldigheid.

U begrijpt dat onze ergernis hierover bijzonder groot is. We vragen u nogmaals, met nadruk,
om onze verzoeken serieus te nemen en de alternatieven zorgvuldig en objectief te laten
ondezoeken. En bij de besluitvorming vragen wij u om onze belangen op een integere wijze
mee te wegen.

Overigens zijn wij nog in afiruachting van uw reactie op onze eerdere aantijging van
onbehoorlijk bestuur.

Met hoogachting,

Namens de omwonenden van het Bastion in Terheijden

Gerard Ramaekers
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