
Geachte 

 
	 Aantekenen met bewijs van ontvangst 

 
 

Datum: 9-3-2021 
	

0 1 2 1 1. O. 2021 
Betreft: Redactieteam Samenwerken aan Wonen de Bilt. 

Bij deze wil ik een klacht indienen over het Redactieteam Samenwerken aan Wonen de Bilt. 
Specifieker een klacht over de h mar ook t.a.v. de 
structuur, opzet en procedures van het RedactieTeam. 

Afgelopen donderdag 4 mart 2021 hadden wij ons eerste Redactieteam bijeenkomst via Teams. 
Het eerste wat mij en mijn vrouw opviel was de samenstelling van het Redactieteam. 4 Medewerkers 
van de gemeente de Bilt en voorts nog een aantal mensen, die in commissies van de gemeente 
betrokken zijn. In totaal waren er iets van 16 deelnemers. Het lijkt erop dat ongeveer de helft van de 
deelnemers afhankelijk waren van de gemeente de Bilt. 
Hoe is dit te rijmen met een onafhankelijk advies van burgers aan de gemeente de Bilt. 

lk meldde bij aanvang van de vergadering, dat ik de gehele bijeenkomst zou opnemen. Dit was voor 
 en  onbespreekbaar. lk  mocht niets opnemen. Dit is 

tegen de letter en de geest van de wet, die de burgerparticipatie regelt. 

Op mijn argument dat achteraf controleerbaar moet zijn of het idee van een burger was en niet van 
een gemeenteambtenaar, vond zij onaanvaardbaar. 

Op een gegeven moment accepteerde mijn vrouw het, om niet op te nemen. Een andere bewoner 
uit Bilthoven Noord haakte af bij het aanhoren van deze ondemocratische gang van zaken. 

Nadat mijn vrouw had gezegd om niet op te nemen, werden zij en ik toch uit de teams vergadering 
gegooid. 

Hier zien we het democratisch failliet van de Teams/Zoom bijeenkomsten. Wie de techniek beheerst 
heeft de macht. 

In The Circle van Dave Eggers wordt deze gang van zaken precies beschreven. 

Mijn verzoek aan U. Wilt U het Redactieteam Samenwerken aan Wonen de Bilt ontbinden en het 
inhuurcontract me  beëindigen. 

De  dient een burger te zijn. 

Alles dient opgenomen te worden. 
In afwachting van uw reactie. 
Met vriendelijke groet 

c.s.: Commissaris vd Koning 
Provinciale Staten 
Ministerie Biza en Justitie 
Ombudsman 
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PROVINCIE :: UTRECHT 

Ontvangstbewijs 

Receptie 
Archimedeslaan 6 
Postbus 80300 
3508 TH Utrecht 

Tel. 030-2589111 
Fax 030-2522564 
http://www.provincie-utrecht.nl  

Ontvangen  

wonende te 

een schriftelijk stuk / pakket / doos*: 	 aantal• 	  

(*doorhalen wat niet van toepassing is) 

Gedeputeerde staten van Utrecht 

namens hen, 

Naam receptionist 

 

datum: 	 tijd: 

     

     

Handtekening receptionist: 

    

Receptie: 

datum: 	 tijd: 

Gebeld met 	 uur 

Gebracht naar •  	 uur 

Opgehaald door •   	 uur 

Met postronde •    uur 

Diversen 	 uur 

wit: Cliënt - geel: Receptie - rose: Op poststuk/pakket/Registratuur. 
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