Bekendmakingen Goes
Kent u deze rubriek in de Bevelandse Bode? Het is de officiële
bekendmaak- pagina van de gemeente Goes. Daarin wordt ons kond
gedaan van zaken, waarvan men ten stadskantore denkt dat zij van belang
zijn voor onze leefomgeving en ons welbevinden. Een altijd weer
spannende ontspanning zijn de aangevraagde en / of verleende
omgevings- vergunningen. Hieronder een bescheiden bloemlezing wat er
wordt aangevraagd en verleend: Het uitbreiden van een dakkapel, het
plaatsen van een dakraam, een ontheffing voor het houden van 2 paarden
en 3 dwerggeiten, het legaliseren van een schutting, het plaatsen van een
reclamebord, het kappen van 2 bomen, het vervangen van kozijnen, het vervangen van
pospoelers, het plaatsen van lichtmasten en ballenvangers op een sportterrein.
Een bloemlezing slechts, maar sommige deden bij mij al vragen rijzen. Waarom apart een
vergunning verlenen voor lichtmasten en ballenvangers op een sport- terrein? Het hele plan is
al goedgekeurd en zonder die voorzieningen kun je ’s avonds niet trainen en vliegen de ballen
alle kanten op, behalve de goede. En het vervangen rotte kozijnen gaat ook niet zo maar, daar
is ook beleid voor.
En ik heb me suf geprakkedacht wat nu toch pospoelers waren. Ik heb het woord op alle
mogelijke manier ontleed en gespeld, maar kon er niet achter komen wat dat nu toch waren.
De meest vreemde fantasieën ontrolden zich voor mijn ogen, maar ik kon de pospoelers niet
voor de geest halen. Ik eindelijk eens verder gekeken dan mijn neus lang was en ontdekte als
aanvraagadres: ’s Gravenpolderseweg 114 was en dat is het woonadres van het ziekenhuis. En
toen ging er een nachtlampje bij me branden, want wat bleek? Dat is de apparatuur waar- mee
in dat gemeenschapshuis de nachtpotten, ondersteken, nachtspiegels en piespotten gereinigd
worden en daar moesten andere voor komen. En die apparatuur noemen ze po – spoelers. U
ziet het een mens is nooit te oud om te leren.
Voor het nagaan en verlenen van die vergunningen moet je wel
betalen, want daar heeft een medewerk(st)er ten stadskantore
soms vele uren aan besteed en dat zul je betalen. Daarom moet je
legesgelden betalen. Maar hoe gaat dat nu als de afdeling
beplantingen aan de eigen baas, het college van b. en w.,
toestemming vraagt om aan een weg of straat 10 bomen te
mogen kappen, omdat de doorgeschoten wortels gevaar voor het
verkeer gaan opleveren. Ik liet er mijn fantasie op los en kwam tot het volgende beeld. De
afdeling wegenonderhoud vraagt via een officiële vergunning de collega’s van beplantingen
aan de Draaiomlaan 10 bomen te kappen, omdat die gevaar opleveren voor het verkeer. Die
aanvraag zal gericht zijn aan hun politieke baas, het college, en die vraagt dan advies aan de
beplanters. Die zeggen niet zo maar ja en gaan de ter plekke de situatie bekijken en komen
dan na kort of lang wikken en wegen tot de conclusie dat de aanvraag terecht is en adviseren
het college toestemming te verlenen de bomen te laten kappen. Het college volgt die wijze
raad na rijp beraad op en verleent vergunning. Daarvan krijgen de wegenonderhoudsmannen
en – vrouwen officieel bericht, het wordt gepubliceerd in de Bode en de burgers kunnen daar
dan nog bezwaar tegen maken. Stel dat dit niet gebeurt dan wordt de vergunning definitief en
mag er gekapt worden. Maar hoe gaat dat nu met de kosten voor de leges? Moeten de wegenonderhouders die kosten ook daadwerkelijk betalen of gaat dat via creatief boekhouden met
gesloten beurzen? Kan iemand mij uit de droom helpen?
Bureaucratie. De wereld hangt ervan aan elkaar. Beroemd is de uitspraak van de ambtenaar in
de gemeente Borsele, die op een vraag om in de kom van een dorpskern een bladerbak aan te
brengen, zodat de bewoners van het dorpsplein daarin zelf de bladeren van de gemeentelijke
bomen konden deponeren, antwoordde; dat kan niet, want wij hebben geen bladerbakbeleid.

En dan in ons eigen dierbare Goes. Als je een brief naar de gemeente stuurt, is die verplicht je
de ontvangst daarvan te bevestigen. Nu deel je half september mee dat je per een bepaalde
datum iets niet meer wil doen. De ontvangst wordt bevestigd, maar dan wel met een
standaardbrief, waarin staat dat ze voor 33 (geintje) oktober 2013 zullen
proberen de zaak te behandelen en antwoord op je brief te geven, want jouw
brief moet eerst allerlei bureau ‘s passeren voor kennisname en advies en het
bijgaande afstempelen, voordat het goed gevonden wordt dat je ergens mee
stopt. Je hebt dan wel één geluk. Dat kost je geen legeskosten.
Augustinus

