Geachte dames en heren,
Loes heeft afgelopen Dinsdag middag (19 november 2010) een gesprek gehad met een juriste
(juridisch loket Lelystad). Deze dame heeft ons eerlijk voorgelicht en overtuigd, hoewel zij vond dat
er sterke punten waren om een zaak tegen de provincie en gemeente te beginnen, dat vechten
tegen de overheid vaak bij voorbaat al een verloren zaak is.
Zoals het er nu naar uitziet kunnen we pas na een sanering ons huis verkopen, zodat een nieuwe
eigenaar geen gevaar meer loopt in het huis. Tussentijds kan de provincie aangeven dat het weer
veilig is om terug te keren naar het huis. Uiteraard kan zij dat pas doen na een gedegen meting welke
moet zijn geanalyseerd door een vakkundig persoon. Uiteraard zullen wij dat dan middels een eigen
onderzoek verifiëren. Zoals de juriste ook aangaf is, zelfs als blijkt dat de grond dan nog niet veilig is,
niemand aansprakelijk te stellen; de sanering wordt dan eenvoudig bijgesteld.
Omdat wij uit betrouwbare bron hebben vernomen dat de gemeente zal overgaan tot verwijdering
tijdens de nachtelijke uren, om zo de aandacht van de pers te ontlopen en ons hiervoor zelfs een
rekening van 2800 Euro te presenteren, hebben wij besloten om het chalet zelf te verwijderen voor
ongeveer 850 Euro door Klomp (Harderwijk). Helaas wilde de gemeente géén andere plek aanwijzen
voor onze stacaravan en door druk van de gemeente is er ook geen plaats op de camping van Urk.
Daarom zijn wij gedwongen om tijdelijk onderdak te zoeken bij familie.
Samengevat: hoe je het ook wendt of keert, wij trekken momenteel aan het kortste eindje!
Daarom heeft Loes afgelopen Donderdag (21 november 2010) een gesprek gehad met de
burgemeester van Urk om toch tot een oplossing te komen. Gelukkig heeft de burgemeester alsnog
het aanbod gedaan voor een huurwoning voor de tijd van 2,5 jaar, onder strikte voorwaarde dat de
stacaravan vóór 1 november verwijderd moet zijn.
Gezien de huidige uitzichtloze situatie leek het ons beiden het beste om dit aanbod te accepteren.
Nadat het contract door Loes en de burgemeester was ondertekend, werd terloops vermeld dat er
momenteel géén huurwoning beschikbaar is, zodat wij tijdelijk elders maar een onderdak moesten
zoeken.
Onze stacaravan is inmiddels verkocht aan een handelaar en zal a.s. vrijdag (29 november 2010)
worden opgehaald. De zelfde dag zal door de gemeente de voorzieningen (water en electra) worden
afgesloten en verwijderd.
Rest ons te zeggen dat wij altijd hebben gehoopt dat het anders zou lopen; helaas werd het ons niet
gegund door onze Christelijke gemeente!
Vanaf 29 oktober slapen wij op zolder bij onze dochter, waar we met open armen ontvangen
worden. Van de kleinkinderen mogen we er altijd blijven wonen!

Met vriendelijke groeten,
Jan & Loes Pasterkamp
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