
 

 
 

       d.d. 10 Oktober 2012 
 
 
Geachte mevrouw Ishaak, 
 
Op 6 september jongstleden belde ik u met het verzoek om een gesprek 
met Wethouder Ossel aangaande de renovatie van de Marnixblokken. 
 
Ik deed dit omdat ik als adviseur van de Bewonerscommissie 
Groenmarkt wilde voorkomen dat Ymere het gedegen en gedetaileerde 
gekwalificeerde advies van de Bewonerscommissie Groenmarkt naast zich 
neer zou leggen, haar eenzijdig opgelegde sociaal plan door zou voeren 
en vervolgens een peildtum bij de Dienst Wonen aan zou vragen. 
 
Ik vertelde u dat het me (ten gunste van het democratische proces) 
belangrijk leek dat Wethouder Ossel ten ene male de Bewonerscommissie 
Groenmarkt zou raadplegen met de vraag of de commissie zich voldoende 
serieus genomen voelde door Ymere na inzage in de herziene versie van 
haar sociaal plan. 
 
U adviseerde mij in dat telefoongesprek om dezelfde dag nog een 
schriftelijk verzoek aan u te richten met de vraag of ik hieromtrent met 
een naaste beleidsmedewerker van wethouder Ossel om tafel kon. Dat 
heb ik diezelfde dag ook gedaan . (Een copie van mijn verzoek van 6 
september jongst leden vindt u als 
attachment bij deze mail). 
 
Inmiddels is het 10 oktober en ik heb nog steeds geen antwoord van u 
gehad. Wel is mijn ter ore gekomen dat Ymere deze week nog een 
peildatum toe gekend gaat krijgen. 
 
In dat geval zou de participatiewet door Ymere en "het stadhuis" 
inhoudelijk geschonden worden. Het lijkt me niet dat dat is wat "het 
stadhuis" wil. 
 
Zoud u zich samen met Wethouder Ossel vandaag nog in kunnen spannen 
om te voorkomen dat Ymere deze week een peildatum toegekend krijgt 
en de Bewonerscommissie Groenmarkt alsnog in het democratische 
proces willen betrekken? 
 
Gezien de urgentie van de zaak lijkt met me dat we hier vandaag over 
telefoneren. Ik ben de hele dag bereikbaar. 
 
Ik vertouw op u alertheid ... 
 
Vriendelijke groeten, 


