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Bewonerscomité Neck-Zuid 

www.de-neckers.eu      -       neckzuid@de-neckers.eu  

 
Aan het college en de (burger)raadsleden van de gemeente Wormerland 

Betr.: communicatiestijl van Rabo Bouwfonds 

                                                                                                                            Wijdewormer, 2 februari 2012 

Geachte leden van het college en (burger)raadsleden, 
 

Het bewonerscomité Neck-Zuid wil u graag op de hoogte brengen van de manier, waarop het door u 

ingehuurde Rabo Bouwfonds met belanghebbenden omgaat. Wij denken, dat dit niet conform uw eigen 

communicatiebeleid verloopt. 
 

Via de besturen van DZS en WWSV doen wij al vanaf 7 november 2011 een poging om met het Platform van 

Rabo Bouwfonds, v.v. DZS en k.v. WWSV in gesprek te komen. Dit overeenkomstig het advies van 

raadsleden. 
 

Op 20 december 2011 hebben de besturen van DZS en WWSV ons schriftelijk gemeld, dat het Rabo 

Bouwfonds ons verzoek in beraad heeft genomen. Aangezien wij verder geen enkele reactie hebben 

gekregen, hebben we op 11 januari 2012 de heer Vos van het Rabo Bouwfonds per email nogmaals een 

verzoek tot een gesprek gedaan. Dit verzoek heeft u in afschrift ontvangen. 
 

Daags na deze brief belde de secretaresse van de heer Vos op. Zij meldde ons, dat de heer Vos op vakantie 

was. Zij zou hem, na terugkomst, onze brief onder ogen brengen. 

Ondertussen hebben we van diezelfde secretaresse en van de besturen van DZS en WWSV gehoord, dat 

een eerstvolgende bijeenkomst van het Platform op 1 februari 2012 was gepland. 
 

Toen wij op 28 januari 2012 nog steeds niets hadden vernomen van de heer Vos, hebben we ons schrijven 

van 11 januari 2012 nogmaals via een mail onder zijn aandacht gebracht. Tot op heden (zie datum brief) 

hebben we niets meer gehoord. 
 

Wij voelen ons geschoffeerd en keuren dit doodzwijgen af. We ervaren met grote spijt hoe het Rabo 

Bouwfonds over de belangen van de gemeenschap in Neck denkt. Klaarblijkelijk heeft Bouwfonds alleen 

belang bij de sportverenigingen en zichzelf. Dit terwijl wij ons grote zorgen maken over de ontwikkeling van 

de financiën voor de gemeente, voor de sportverenigingen alsmede de mogelijke frustraties van de huidige 

bewoners.  
 

U heeft deze organisatie in goed vertrouwen in de arm genomen. Gelet op hun belang en  handelswijze 

kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken, dat aan de betrouwbaarheid en de verstrengelde belangen 

van dit bedrijf in deze zaak minstens getwijfeld kan gaan worden.  

Wellicht moet u overwegen om in deze een Europese aanbesteding te doen. Mede daar ontwikkeling op 

deels gemeentelijke grond de norm voor de wettelijke verplichting van aanbesteding ruim overschrijdt. 

Onafhankelijkheid en transparantie is dan in ieder geval gewaarborgd. 
 

We verzoeken raad en college NOGMAALS om deze gang van zaken aan de orde te stellen en het Rabo 

Bouwfonds te wijzen op uw wens m.b.t. burgerparticipatie, alsmede op het hanteren van algemene 

beleefdheidsregels. 
 

Het comité hoopt van u op korte termijn WEL een reactie te krijgen in dit dossier.  
 

Namens het bewonerscomité Neck-Zuid en met vriendelijke groet, 

Leo van Berkel 
 

c.c. Rabo Bouwfonds, de heer L. Vos 

c.c. besturen v.v. DZS en k.v. WWSV 

c.c. regionale pers 


