
 

 

 

Geacht college, 

 

Ons inziens laat wethouder Sietske Klein de inwoners van Herwijnen in de steek.  

Wethouder Klein heeft in de uitzending van het tv programma Een vandaag op 9 

september 2020 gesteld dat zij aan de ene kant absoluut niet wil dat de radar in 

Herwijnen komt, maar dat zij met haar rug tegen de muur zou staan, dat er geen 

zienswijzen, bezwaar of beroep mogelijk is maar dat zij wel wil opkomen voor 

"haar" inwoners. Met die tegenstrijdige opmerkingen laat zij de inwoners van 

Herwijnen in de kou staan. LLB is van mening dat we ons als raad en college 

zeker kunnen en moeten blijven verzetten tegen de komst van de Radar in 

Herwijnen. De wethouder komt niet op voor die belangen, zij heeft het bijltje er 

al bij neergegooid. De belangen van onze inwoners gaan ons aan het hart, LLB 

handelt daarnaar en wij laten de inwoners van Herwijnen niet in de steek. LLB 

blijft het comité radar nee en de inwoners van Herwijnen steunen! Zowel de 

coalitie als de oppositiepartijen in de Tweede Kamer hebben vandaag 10 

september tijdens een hoorzitting kritische vragen gesteld en komen wel op voor 

de belangen van de inwoners van Herwijnen. 

Naar aanleiding van de uitspraken van de wethouder in de  tv uitzending bij 

een vandaag hebben wij de volgende vragen; 

1. Hoe komt de wethouder erbij dat er geen zienswijzen kunnen worden 

ingediend? 
2. Kennelijk heeft de wethouder ten aanzien van de steun aan de inwoners 

van Herwijnen een draai gemaakt. Waarom is de raad daarover niet 
geïnformeerd? 

3. We trekken in het radardossier als college en raad samen met elkaar op. 

De wethouder spreekt namens het college. Heeft het nieuwe college ten 
aanzien van de radar een gewijzigd standpunt ingenomen? Zo ja, wat 

betekent dat dan voor de samenwerking tussen college en raad in dit 
dossier en zo nee: hoe verklaart u de uitspraken van de wethouder dan? 

 

Namens de fractie van; 

Leefbaar Lokaal Belang 

 


