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Betreft: Klacht in het kader van de wet op de privacy.

Geacht bestuur,

Afgelopen week is bij u (dhr. Van Baarschot) telefonisch een klacht ingediend, met
betrekking tot de schending van de privacy van een grote groep betrokken inwoners
(Schending van de Algemene verordening gegevensbescherming ) .
Aangezien er tot op heden geen telefonisch of op een andere wijze contact met ons is
opgenomen, herhalen wij bij deze de klacht formeel door middel van deze brief. De klacht
heeft betrekking op het gegeven dat u de namen van de 137 inwoners, die een reactie /
zienswijze hebben ingediend op het concept bestemmingsplan Buitenstad, openbaar heeft
gemaakt door deze te publiceren op de site van de gemeente:

Met deze publicatie hebt u de namen onnodig gepubliceerd zonder dat de betrokkenen
hiermee hebben ingestemd.

We overwegen deze klacht ook te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Op dit moment eisen wij van u dat u per omgaande de namen van de site verwijderd en de
betrokken inwoners van deze fout op de hoogte stelt en uw excuus hiervoor aanbiedt.

De klacht leidt vervolgens tot ons volgende verzoek.
Op 1 april jl.. is aan u een uitdraai van de website petities.nl met betrekking tot de petitie
“geef-Zaltbommel-een-mooi-en-passend buitenstad”, overhandigd. Vanwege de zorg met
betrekking tot de hanteren privacy van de ondertekenaars vragen wij met klem een brief van
de griffier, waarin deze bevestigt dat deze uitdraai, zoals bij overhandiging is beloofd, alleen
kan worden ingezien conform het toegelichte protocol en dat dit protocol zo gehanteerd is /
wordt gehanteerd. Mocht u dit niet kunnen, dan verzoeken wij u om de uitdraai per
omgaande weer terug te geven teneinde de privacy van de indieners te kunnen beschermen.

De Vereniging Vestingstad Zaltbommel heeft er alles aan gedaan mensen te laten
participeren in de ontwikkeling van de Buitenstad. Gezien de ontstane situatie zullen wij bij
uitblijven van de noodzakelijke actie en uw brief met uitleg en excuus zelf contact opnemen
met de deze inwoners van wie de privacy schonden is. Het is aan hen persoonlijk wat
verder te ondernemen in uw richting.
Wij hebben sterk de indruk dat u niet in staat bent om dit proces ordentelijk en zorgvuldig te
doorlopen. Door uw nalatigheid zijn ons nu feitelijk de middelen van indienen van
zienswijzen, het geven van reacties en het indienen van petities ontnomen. Immers, bij u is
zelfs de primaire privacy van de inwoners niet in goede handen.
Het onverkwikkelijke in dit hele proces wordt nog eens extra benadrukt doordat inhoudelijk,
bestuurders, o.a.
•
•
•
•
•

alternatieve ontwerpschetsen van de Buitenstad;
een eerste petitie van 800 mensen tegen het PvE met een verzoek om aanvullende,
dan wel alternatieve uitgangspunten toe te voegen;
124 kritische zienswijzen op het concept bestemmingsplan;
13 reacties op het concept bestemmingsplan;
een petitie tegen het concept bestemmingsplan met maar liefst 1126
ondertekenaars,

zonder enig blikken of blozen naast zich neerleggen..
Het (over)waarderen van een zeer beperkt en niet onderbouwd aantal positieve reacties en
dan ook nog met name die uit de enquête van de ontwikkelaar. Een enquête die door
mensen is ingevuld die aangegeven hebben dat ze interesse hebben om een woning in het
project te willen kopen en groot belang hebben bij het gepland afronden van het project.

Dit alles wordt door ons als erg denigrerend en schofferend ervaren. De toon die hiermee
wordt gekozen suggereert dat kritiek hetzelfde is als tegen een ontwikkeling zijn. Een
aanname die in het geheel niet strookt met de werkelijkheid.
Door ons gebrek aan vertrouwen op een verdere, meer zorgvuldige doorloop van het proces,
kunnen wij nu alleen de keuze maken om voor dit moment alle medewerking aan dit proces
op te schorten. Pas als het vertrouwen in de werkwijze van de gemeente hersteld is, kunnen
wij en alle anderen weer vrijelijk deelnemen aan dit ontwikkelproces. Dit alles met
uitzondering van de door de wet aan ons gegeven middelen.
Wij verzoeken u daarom ook om het ontwikkelproces tijdelijk te stoppen. Er is immers op dit
moment geen sprake van participatie. Zodra er weer sprake kan zijn van een redelijk
vertrouwen en daarmee van een redelijke participatie van inwoners in het proces, stellen
wij voor om weer verder te gaan.

Vanwege de verantwoordelijkheid die wij dragen voor de acties die we hebben ondernomen
om inwoners in beweging te krijgen en waardoor deze mensen geparticipeerd hebben in uw
proces, zullen wij deze brief aan de media sturen, aan de ondertekenaars toesturen, op onze
website publiceren en op Facebook plaatsen om hen zo van onze kant over het
bovenstaande te informeren.
We horen graag per ommegaande van u,

Vereniging Vestingstad Zaltbommel,
werkgroep Buitenstad
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