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Geacht bestuur van Stichting Datatruc, 
 

Zeewolde 

Allereerst hartelijk bedankt voor uw brief en uw creatieve voorstel voor een 
dialoog. U vraagt ons om binnen 7 dagen te reageren, wat wij dan ook bij 
deze doen. 
 
Op 6 april 2021 heeft mevrouw Schaap als bestuurslid van uw stichting, uw 
zienswijze ingediend op het bestemmingsplan Trekkersveld IV. Helaas was op 
dat moment geen bestuurder aanwezig om u te ontvangen en in gesprek te 
gaan. Op het voorgestelde tijdstip van het bestuurssecretariaat, kon u helaas 
niet aanwezig zijn .  
 
Wij waarderen uw voorstel voor een dialoog.  
Voordat we een publieke dialoog gaan organiseren, lijkt het ons goed om 
eerst met elkaar opvattingen en informatie te delen, zoals wij dit ook met 
andere partijen doen en gedaan hebben. Dan kunnen wij uw vragen en 
oprechte zorgen goed de aandacht geven en u voorzien van feitelijke 
informatie. In uw brief en op uw website lezen wij namelijk een aantal 
aannames en veronderstellingen, waaruit blijkt dat u (nog) niet volledig of 
juist bent geïnformeerd. Als we met elkaar op hetzelfde informatieniveau 
zijn, kunnen we met elkaar bezien of er nog vervolgafspraken nodig zijn. 
Ondertussen verkennen wij hiervoor een aantal mogelijkheden.  
 
Voor het maken van een afspraak, vragen wij u contact op te nemen met ons 
bestuurssecretariaat. Dat kan via 036-5229445. 
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Overigens vragen wij u nogmaals om de statuten en een postadres aan te 
leveren van uw stichting. Op 12 april jl. hebben wij u hierom verzocht in het 
kader van de door u ingediende zienswijze. Tot op heden hebben wij deze 
nog niet ontvangen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Zeewolde, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 

 

K.C. Hamstra G.J. Gorter 
 


