
Geacht college, 

 

Pijnlijk verrast waren wij toen wij uw brief kregen waar in stond dat  ons pand 

op de erfgoedlijst geplaatst is, waaraan hebben we deze onheilstijdig aan te 

danken. 

Ons pand staat er al meer dan 150 jaar en dit niet dank zij  de overheid maar 

meer ondanks de overheid. 

 

Het bezwaarschrift dat we hebben ingediend, heb u kunnen lezen en ik zal dit 

dan ook niet voorlezen mede gezien de beperkte tijd die mij is toe bedeeld. 

 

Zonder ook maar met betrokkenen in gesprek te gaan, laat staan in discussie te 

gaan, wordt je over vallen door de mededeling dat veroordeelt bent tot eigenaar 

van karakteristiek pand. 

Een stelletje zgn. deskundigen, Lidbau en consorten,  hebben dat besloten en jij 

mag alleen maar dankbaar zijn dat op deze lijst staat, want als de reactie krijgt 

op je bezwaar druipt dit er vanaf, een fatsoenlijk antwoord op de door jou 

ingediende bezwaar  is ver zoek de ene  verwijzing naar de ander, een beetje 

knip en plakwerk was nog teveel gevraagd. 

 

Bij de beantwoording viel wel op dat in eerste instantie alles wat als negatief 

voor de betrokken uitviel werd weggepoetst en later bij de tweede behandeling 

zie Bijlage A toch wel werd toegegeven. 

Dus rijst de vraag hoe worden we hier gemangeld cq voor de gek worden 

gehouden. 

Dit ook in het licht gezien dat de gemeente er  cent voor over heeft om de 

eigenaren cq slachtoffers tegemoet te komen 

 

Wat hier opvalt is de opmerking als u het niet meen eens bent, gaat u maar naar 

 De Raad van State. 

Deze procedure doet mij denken aan de Nam die de zelfde houding aannam. 

Met andere woorden wij hebben toch meer middelen , financieel en juridisch,  

je bekijkt het maar. 

Vreemd genoeg kwam daar toen wel de hele raad  met moties en dikke brieven 

tegen in het geweer en hier hoor je er niets over nu de burger op dezelfde manier 

wordt behandeld cq mishandeld. 

 

Wat mij verder van het hart moet is als de nieuwe gemeente Midden Groningen 

op deze manier met zijn burgers omgaat dit weinig goeds belooft voor de 

toekomst. 

Zeker als in ogenschouw neemt hoe de doelstellingen, die  bij aanvang van deze 

nieuwe gemeente zijn geformuleerd nu al met voeten worden getreden. 

 



Het meest cynische van het verhaal is dat door deze geld over de balkgooierij , 

de zgn deskundigen en ambtelijk moeten wel dik betaald worden en moeten in 

de toekomst dit zeker ook, en daardoor stijgt de OZB en wie mag dat betalen, 

 de bezitters van onroerend goed dus wij mogen onze eigen ellende financieren.  

 

Ik wil u dan ook met klem verzoeken mij van deze lijst te halen even als alle 

anderen die bezwaar hebben gemaakt tegen plaatsing op deze lijst nog beter is 

het om deze geld verspilling te stoppen en over te gaan de orde van de dag en 

iets nuttig voor de burgers te doen, 

want daarvoor, mag ik aannemen, zit u hier toch. 

 

Dank voor u aandacht.   

 

J.L. Joosten. 
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