Stichting Dracula
Postbus 62
6269 ZH Margraten
www.stichtingdracula.nl
info@stichtingdracula.nl

Gemeente Eijsden-Margraten
T.a.v. de burgemeester
Amerikaplein 1
6269 DA Margraten

Geachte heer

Datum:
Kenmerk:
Betreft:

22 September 2017
20170919
Opzegging

,

Wij hebben uw schrijven van 7 september met kenmerk Z/17/063771/245370 met onderwerp
“situatie bovenverdieping Hoenderstraat 2b en bevestiging einde gebruik” in goede orde ontvangen
op 14 september 2017. Hierbij willen wij op uw voornoemde schrijven reageren. Wij stellen
wederom vast dat de brieven in deze van de hand van de wethouder zijn en hij deze bij afwezigheid
van u ook in opdracht van u ondertekend.
Helaas blijven wij bij ons standpunt dat wel sprake is van eenzijdige informatie van portefeuille
wethouder
. Stichting Dracula is immers niet gehoord door de gemeente en een andere
bron voor informatie over deze zaak is er naast de informatie van de ambtenaren en de wethouder
niet. U én uw college hebben tot op heden Stichting Dracula niet in de gelegenheid gesteld om onze
kant van het verhaal uit de doeken te doen, of dienaangaande enige moeite te doen. Alle informatie
wordt aan u verstrekt door de portefeuille houdende wethouder en door de ambtenaren die door
dezelfde wethouder worden aangestuurd.
Toen wij recent enkele leden van de gemeenteraad hebben geïnformeerd over wat er werkelijk
speelt en speelde, waren zij verbaasd dat het College, het eenzijdige verhaal van de wethouder
voetstoots voor waarheid heeft aangenomen.
De kern van het probleem is en blijft, dat u uitsluitend en eenzijdig wordt geïnformeerd door
dezelfde wethouder. Stichting Dracula zal het gebouw aan de Hoenderstraat per 15 april 2018 niet
verlaten, dit is zo besproken tijdens het gesprek van de 21e juni, waarvan eenzijdige notulen
opgesteld zijn door de gemeente. De juiste en op waarheid berustende gespreksnotitie van de zijde
van Dracula volgt.
Daarnaast is er in dit gesprek ook gesproken over het vertrouwen, de wethouder zou met een
voorstel komen richting Dracula, maar een dergelijk voorstel is tot op heden uitgebleven. Het is
daarom voor ons onbegrijpelijk dat in de brief van 7 september 2017 in plaats van een voorstel van
de zijde van de wethouder een vraag wordt gesteld aan Stichting Dracula hoe wij een en ander
zouden vorm willen geven. Afgezien van het feit dat hierdoor wederom een vertraging ontstaat, die
is te wijten aan de gemeente, begint het er op te lijken dat de gemeente niet serieus bezig is met
uitvoering te geven aan wat met de wethouder is besproken.
Daarnaast verbazen wij ons steeds meer over het handelen van uw wethouder, hij gaat nu zelfs
gesprekken aan met werkgroepen van Dracula. De werkgroepen zijn onderdeel van Stichting Dracula
en géén zelfstandige entiteiten. In plaats van met het bestuur te praten, probeert de wethouder
kennelijk bindende afspraken te maken met individuele leden. De wethouder geeft aan dat als de
werkgroepen zelfstandig verder gaan, buiten het kader van Stichting Dracula, dat zij, mits zij
zelfstandig verder gaan, mogen blijven zitten in het gebouw aan de Hoenderstraat en dat ze zelfs
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subsidie zullen krijgen. U bent toch ook bekend met het spreekwoord “iemand een worst
voorhouden.”
Wij hebben in de tussentijd al twee keer om een gesprek aangevraagd met de wethouder, de eerste
keer kregen wij alleen een antwoord dat de wethouder met vakantie was en dat de wethouder vanaf
23 augustus 2017 een afspraak zou maken. Wij hebben dus in de tussentijd reeds twee keer
gereageerd voor het maken van een afspraak om het voorstel van de wethouder te horen, maar
zoals wij vernomen hebben, heeft de wethouder uitdrukkelijk aan het ambtelijk apparaat
doorgegeven dat er op geen enkele manier meer gecommuniceerd hoeft te worden met Stichting
Dracula. Dit is niet alleen in strijd met de uitspraken en toezeggingen van de zijde van de wethouder
en de gemeente, maar past ook niet in de manier dat een gemeente met haar burgers behoort om te
gaan.
Voor wat betreft de huidige gebruikers die gebruik maken van de faciliteiten van Dracula, zoals u
weet is de inventaris eigendom van Dracula, zonder subsidiegeld aangeschaft, en zal Dracula bij toch
een eventuele uitzetting de volledige inventaris meenemen, maar Dracula gaat er nog steeds van uit
dat het college, nadat het daadwerkelijk verhaal van de wethouder achter deze uitzetting naar
buitengekomen is, dat het zover niet gaat komen.
Daarnaast willen wij u er op wijzen, dat de huidige gebruikers reeds geïnformeerd zijn en dat zij zich
ook dienen te houden aan de ontruiming. U schrijft n.l. in uw eerste brief dat wij het pand, bij een
eventuele uitzetting, casco dienen op te leveren., wij zullen ons hier dan ook aan houden, dat
betekent concreet ook dat de huidige gebruikers al eerder dan 15 april 2018 het gebouw ook casco
dienen op te leveren.
In uw brief van 7 september 2017 schrijft u dat de gemeente de bovenverdieping van het pand aan
de Hoenderstraat 2b naar de gemeente wordt toegetrokken. De gemeente kan het beheer van de
bovenste verdieping niet naar zich toetrekken. De gemeente heeft in haar brief van 13 april 2017 het
gebruik opgezegd en de ontruiming aangezegd tegen 15 april 2018. Tot 15 april 2018 heeft Stichting
Dracula het gebruik van het pand. De gemeente kan daarom niet zonder meer en eenzijdig beslissen
om dit gebruik weg te nemen of onmogelijk te maken.
Nogmaals wij hopen van harte dat het allemaal niet zo ver hoeft te komen.
Wij zijn graag bereid om een en ander in een persoonlijk gesprek met u nader toe te lichten en ons
verhaal te onderbouwen en wij verzoeken u daarom een afspraak met ons te maken. Uw uitnodiging
zien wij met belangstelling tegemoet.
De gemeenteraad ontvangt ook een afschrift van deze brief.
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, verblijf ik met vriendelijke groet, namens
Stichting Dracula
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