
Van:
Verzonden: maandag 31 januari 2022 16:04
Aan: Doetinchem-POB-Gemeente Doetinchem <gemeente@doetinchem.nl>
Onderwerp: t.a.v. burgermeester en wethouders en alle politieke partijen van de gemeenteraad

Onderstaande klacht heb ik ingediend bij de BUHA.
Ze plannen iets en maken van mijn stad (ik ben hier 73 jaar geleden geboren) een puinhoop en smeerbende.
Mensen die iets uitdenken maar niet na kunnen denken wat de gevolgen van hun briljante plannen zijn( briljant??-?haha)
Zij zijn het die de stad versmeren en niet de bewoners die er vaak over aangesproken worden.
Hun nadenken geeft de burger stoftot nadenken of ze wel weten wat ze doen.

Hier dan de mail naar de BUHA.

l;maandag ophalen van papier uit het gebouw Lavatera huisnummer Brasem 2 t/m/48. Kranten vliegen door de straat en
ophaaldienst laat rotzooi gewoon liggen.

2;Plastic moet opgehaald worden volgens schema BUHA , maar men vergeet de plastic uit de ruimte te halen van het gebouw
Lavatera huisnummer 2 t/m/48

3: 24 huishoudens moeten het met een kleine GFT container doen , die is binnen een week vol en elke keer moetje weer bellen
om die stanktroep op te halen.
Ja stanktroep,want ik woon hier precies boven en nu is het nog koud buiten en ruil je wel iets , hoe word dat van zomer .Ik ga
dan niet in de stank zitten en ga die container dan ver weg zetten buiten het gebouw of op de stoep van het stadhuis . dit
verzamelen is een idee van gemeente en BUHA zonder na te denken. Gemeente Doetinchem en BUHA laten mensen gewoon in
de stank zitten, ja denk eens na, diegene die dit bedacht heeft zit niet in de stank en heeft schijt aan de bewoners van
appartementen. Wij, appartement bewoners worden gediscrimineerd en gewoon in de stank gezet omdat een ambtenaar achter
zijn bureau gewoon op beeldscherm iets. indeelt en voor de rest niet kan nadenken. hetzelfde met de vuilniscontainer onder de
grond met die 60 liter zakken, appartementen zijn meer gebaad bij 30 liter zakken en dan voor 1 euro per zak. Leer die
ambtenaar eens nadenken of ga voor dat die ambtenaar iets bedenkt, eerst eens met appartementenbewoners in gesprek. De
gemeente wil dichtbij de bewoners staan, maar creëren alleen maar onvrede en veroorzaken zo dat mensen gaan dumpen, die
ambtenaren veroorzaken zelf die rotzooi bij de ondergrondse containers .
Ga in gesprek met bewoners van appartementen en betrek ze erbij om samen de boel schoon en netjes te houden

Neem dit eens mee en leg het die personen voor die goed betaald worden voor het bedenken van systemen en de uitvoerende van
die systemen.
Wantwie wordt hier weer opgezadeld met die prachtige ideeën, ja de burger.
Samen een oplossing zoeken is een meer voor de hand liggende oplossingen, is een beter idee dan een ambtenaar die via
beeldscherm zich verstopt en iets bedenkt
Op poten zetwaar hij de ellende niet van kan en wil overzien. Als het op papier er goed uit ziet dan moet het goed zijn, DENKT HIJ
OF ZIJ


