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Harmelen, 3 november 2018 

Onderwerp : Nieuw dorp 11 

Geachte dames en heren, 

Anderhalf jaar geleden heb ik uw aandacht gevraagd voor "daklozen zonder bijkomende problematiek". 
lk maakte het u makkelijk door u enkel te vragen om mij een plek toe te wijzen waar ik dan zelf een 
daklozendorp zou kunnen bouwen. Na lang wachten, stuurde u mij met een kluitje in het het. 

Het signaal wat ik u gaf, was echter niet te missen: er is niks geregeld voor mensen die door domme 
pech ineens op straat komen te staan. Dat is een groot maatschappelijk probleem waarvoor elke 
politicus zich zou moeten inzetten. Nou kan het zijn dat ik uw plannen om deze groep te helpen volledig 
heb gemist (dan heeft u een communicatieprobleem). Waar ik echter bang voor ben, is dat u met z'n 
alien wel lekker zit op het pluche en dat het voor u de Ver-van-mijn-bed-show is en dat u dacht: "Daar 
zijn we mooi mee weggekomen. Die lastige burger hebben we het zwijgen opgelegd." 

lk moet u helaas teleurstellen; er is tot op heden geen passende muifkorf voor mij gevonden. En met 
deze brief moet u het probleem weer op uw agenda zetten en er over debatteren. Net  als de vorige 
keer zullen de media u en mij gaan vragen om een reactie. lk  kan zeggen dat ik nog steeds bereid ben 
om dat dorp te gaan bouwen. Van u zullen zij heel graag vernemen welke concrete stappen jullie de 
afgelopen anderhalf jaar hebben gezet, wat de actuele stand van zaken is en wanneer deze groep 
daklozen daadwerkelijk geholpen gaan worden. 

Graag verneem ik van u wanneer het debat zal gaan plaatsvinden. 

Met vriendelijke groet, 
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