de brief die we kregen was niet rechtstreeks van de gemeente maar van de camping,
en ook nog net voor de feestdagen
we wisten dat we op de camping niet permanent mochten wonen.ook de camping wist dat.
maar de in die tijd van meer als 40 jaar heeft geen een burgemeester actie onder nomen van de
gemeente veldhoven
de gemeente heeft het wel gecreeerd om daar te wonen om het meer als 40 jaar te gedogen .
we zijn er gaan wonen van wegen gezondheid redenen
we hebben een gesprek gehad bij de gemeente veldhoven. daar werd gezegd
er zijn huizen genoeg om te huren . er zijn geen alternatieven voor ons.
zeggen ze ook nog je kunt je chalet dan verhuren en van die huur de huur van de woning
betalen dat is toch lood om oud ijzer.
dat gesprek heb ik op genomen zo dat ze niet kunnen zeggen dat het niet waar is.
er zijn40 persoonlijke gesprekken met de bewoners geweest.
hoe komen jullie aan een goed beeld als er geen notities gemaakt zijn.
hoe is die beoordeling tot stand gekomen.
waarom zijn er een paar mensen met woon vergunning en wij niet.
dit voelt voor ons als dicriminatie

.bekijk de krant van 29 oktober 2019 woningen te kort .
en lees de bedreigingen van 6 dec wat hr Delhez in de krant heeft laten zetten.
boetes van 25,000 euro tot 90,000 euro
dat slaat nergens op
en waar gaat dat geld van de boete heen als het zover komt voor wie is dat?

leef je zelf eens in onze situatie in,al ons geld 170,000 euro in een chalet en de grond gestoken
om daar rustig oud te mogen worden, laat ons allemaal hier zitten en nog genieten van ons leven
zo lang we er nog zijn op deze leeftijd.
we hebben sociale controle voor elkaar.
we doen mantelzorg voor elkaar.
en na dat we geleefd hebben laat het recreatie chalets zijn.

verkopen kan je het niet meer zoals het er nu voorstaat
waar zijn jullie mee bezig.
maar laat ons nu mee rust.

