Vries de, Nienke (Griffie)
Onderwerp:

FW: Opheldering over bericht in LC 3-9-2019

Van: Hofman, Janny
Verzonden: dinsdag 3 september 2019 18:41
Aan: Collegeleden Terschelling
CC: Raadsleden Terschelling
Onderwerp: FW: Opheldering over bericht in LC 3-9-2019

Geacht college,
N.a.v. een recent artikel op de nieuwssite van de Leeuwarder Courant, vraagt raadslid Bos naar een
inhoudelijke reactie van het college.

Nieuwe tegenvaller voor festival Eilân op Terschelling
https://www.lc.nl/friesland/terschelling/Nieuwe-tegenvaller-voor-festival-Eilân-op-Terschelling24790408.html?utm_medium=article_sharing&utm_source=email
Met vr.gr.

Janny Hofman
raadsgriffier

Gemeente
Terschelling
Burg. v Heusdenweg
10a
Postbus 14
8880 AA WestTerschelling
www.terschelling.nl

Van: Bos, Gossen
Verzonden: dinsdag 3 september 2019 17:53
Aan: Hofman, Janny
CC: samen@samenterschelling.nl
Onderwerp: Opheldering over bericht in LC 3-9-2019

Dag Janny,
Zou je onderstaande brief aan het college van B&W door willen geven ?
Alvast bedankt daarvoor.
Vr gr, Gossen.

Geacht college,

1

Na alles wat er allemaal gebeurt is de afgelopen tijd inzake het Eilan Festival, en de mogelijke financiële gevolgen die
daaruit nog zouden kunnen uit voortkomen lees ik tot mijn grote verbazing op de nieuwssite van de LC van vandaag
het volgende.
De burgemeester praat met de initiatiefnemers om te kijken of er een mogelijk alternatief is.
Het is in mijn ogen onmogelijk om op deze weg door te gaan, als we soms kijken als een doorsnee eilander iets voor
elkaar wil krijgen of iets wil gaan organiseren.
Waar hij wel niet allemaal aan moet voldoen. Wij zijn als raad met dit hele gebeuren nooit goed op de hoogte
gebracht, pas op het laatste moment toen het kwaad al geschied was. De fractie van Samen Terschelling eist
onmiddellijk van het college, dat de gehele raad op de hoogte gebracht gaat worden over deze laatste
ontwikkelingen. En ik zeg het nogmaals, de raad is het hoogste orgaan van de gemeente Terschelling.
Vriendelijke groeten, Gossen Bos. Fractievoorzitter Samen Terschelling.
Verzonden vanuit Mail voor Windows 10
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