Wonderland
Gemeenteraad en College B&W van Coevorden,
Faxnr: 0524598555

Betr: Diplomatiek incident inzake schending soevereiniteit van de
staat Wonderland door onwettige actie en bedreiging door de politie
van Coevorden.
Geachte raadsleden en leden van het College,
Tot onze grote spijt zijn wij genoodzaakt melding te maken van
bovengenoemd diplomatieke incident.
Deze melding is volgens de gebruikelijke diplomatieke kanalen ook
neergelegd bij de Duitse Ambassadeur en het Ministerie van
Buitenlandse Zaken .
Gelet op de uitnodiging van het College, dagtekening 7 okt. Jl. tot een
verkennend gesprek tussen burgermeester Bouwmeester,
verantwoordelijk wethouder Huizing en ambenaar dhr. Meijer
enerzijds en de volksvertegenwoordiging van Wonderland anderzijds,
van 26 november as. , kwam de politionele actie met de bijgevoegde
aangekondigde ontruiming als een nare verrassing .
Zo ruim een week voor het gesprek en in de gepresenteerde setting
van een vriendelijk “burenoverleg” in de raadscommissievergadering
van 29 september , blijft het voor ons onbegrijpelijk zo plotsklaps met
een overkill aan bestuurlijk geweld (8 politiewagens, een twintigtal
politiefunctionarissen) geconfronteerd te worden . Terwijl zo duidelijk
schriftelijk naar Raad en College beloofd en gegarandeerd was dat er
niets definitiefs door ons ondernomen zou worden, totdat er in goed
overleg met u als “buurman” gesproken was.
In lijn met onze Constitutie blijven wij staan voor een menswaardige
dialoog en wijzen wij ieder gebruik van dreiging of geweld af. Dit
laat echter onverlet dat wij willen, dat deze schending van onze
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soevereinieit onmiddelijk stopt.
Als hoogste organ in de gemeente Coevorden is de Raad eindverantwoordelijk voor het handelen van College en ambtenaren.
Wij zullen 26 november op de afgesproken tijd in de kamer van de
burgermeester aanwezig zijn met maximaal 3 vertegenwoordigers
van Wonderland .
Wij laten het aan U of dhr. J. Buurman als hoofd Toeizcht &
Handhaving ook daarbij aanwezig te laten zijn.
Ten overvloede wijzen wij nogmaals op dia nr. 6 uit onze PowerPoint
presentatie van 29 september, waarin duidelijk de misvatting
gedocumenteerd is dat gemeente Coevorden eigenaar zou zijn van het
grondgebied van Wonderland .
Deze misvatting is ook als dusdanig onderdeel in de begeleidende
documentatie bij de aangekondigde ontruiming. Een voortgaan op
deze misvatting leidt tot niets . Wij zouden niet graag zien dat er
carrièrres sneuvelen , als de hele tragedie rond Meadows BV en de
vermenging van publiekrechtelijke en private belangen opgerakeld
zou worden. Onze wens is en blijft een vreedzame samenwerking.
Hopelijk vindt die wens op 26 november alsnog weerklank.
Namens de volksvertegenwoordiging van Wonderland.
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