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Persoonlijk

Ik en de overheid

Familie
Ik woon samen met mijn dochter Lynn (11) in Castricum. Omdat
ik alleen ben met Lynn en ik wel gewoon full-time werk, komen
mijn ouders vaak bij ons over de vloer.

Ik & de overheid
Eigenlijk kom ik niet zoveel in contact met de overheid. Via
mijn werk krijg ik natuurlijk wel het een en ander over educatie
mee, maar op persoonlijk vlak heb ik heb het gevoel dat de
overheid vrij ver van me af staat. Door die garage-uitbouw
van mijn buren werd ik er opeens mee geconfronteerd dat ik
zelf iets moest doen. Daar was ik niet direct blij mee, want ik
heb als alleenstaande moeder niet veel tijd. Dan hoop ik maar
dat mensen in mijn omgeving me ermee kunnen helpen.
Aan de andere kant heb ik er wel vertrouwen in dat er goed is
nagedacht over de verschillende systemen en processen en ik
geloof wel dat ik altijd eerlijk behandeld zal worden.

Werk
Ik ben docente Nederlands op een middelbare school. Ik haal
veel voldoening uit lesgeven, maar het is ook best zwaar. Voor
pubers is het belangrijk om grenzen te stellen, regels zijn er niet
voor niets. Ik handel met mijn leerlingen in principe op basis
van vertrouwen, maar soms moeten ze ook gewoon naar mij
luisteren omdat ik nou eenmaal de lerares ben.
Vrienden en de buurt
Ik heb al jaren een hechte vriendinnengroep. We zien elkaar
in de weekenden regelmatig bij de vele etentjes of andere
activiteiten. De buurt is heel lang hetzelfde gebleven, waardoor
iedereen elkaar goed kent. We komen veel bij elkaar over de
vloer en dat vind ik erg belangrijk. Ik organiseer dan ook jaarlijkse
een buurtbarbecue. Sinds kort zijn er nieuwe mensen naast ons
komen wonen. Zij zijn niet op zoek naar contact met de buren
en daar stoor ik me wel aan. Hun garage-uitbouw kwam dus ook
behoorlijk uit de lucht vallen. Ik was het daar niet mee eens.
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In de buurt hier wonen al
jaren dezelfde mensen. Peerby
gebruik ik omdat we elkaar hier
in de buurt heel goed kennen.
We gaan goed met elkaar om
en kunnen zo elkaar spullen
makkelijk gebruiken.

Ik vind het een geweldige
TV-show en online platform.
Ze zoeken het altijd tot op de
bodem uit om de waarheid
boven tafel te krijgen.

“Als je die uitspraak van de rechter
leest... Nou ik heb geen rechten
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gebruikt echt argumenten, daar
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Ook juridische mensen die wel
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Er staan gewoon allemaal subjectieve
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Mensen van de school kwamen

gewoon partij.”
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echt niet kon.”

mij vertellen, in oktober, dat ze
gingen verbouwen. Maar toen
was eigenlijk die hele aanpak
er al. We waren net op tijd om
bezwaar te maken. Dat is ook

“De buurman stond al 1-0 voor

niet zo netjes.

omdat hij dus achter mijn rug
om allang een vergunning had
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“Toen heb ik zelf
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Heel handig en leuk om
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“Je moet je eigenlijk

Eerlijk

Diensten die ik gebruik

Hoe ik omga met problemen
Wat betreft problemen ben ik een echte aanpakker. Ik wil graag
iedereen een eerlijke kans geven. Ook vind ik het ook ﬁjn om
advies te krijgen van anderen. Dat kan mij soms juist verder
helpen. Ik wil graag gelijk krijgen en ben dan ook bereid om
daarvoor te vechten.

kleine speler in het hele

organiseren, maar dat is

Sympathiek

Ik maak veel gebruik van
Whatsapp. Ik vind het namelijk
leuk om wat berichtjes
en foto’s doorgestuurd te
krijgen van mijn dochter en
vriendinnen. Ook is het zo
makkelijk om af te spreken met
mijn vriendinnengroep.

zou ik dit soort problemen

vertegenwoordigt jou, we
betalen ook hun salaris. De
overheid zou eigenlijk geen

“Je moet je eigenlijk

Betrokken

Onze nieuwe buren zijn van plan hun garage
uit te bouwen. Nu haalt dit grotendeels
de zon uit mijn tuin en het uitzicht wordt
belemmerd. Dat vind ik onaanvaardbaar.
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kunnen hebben tegen
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deze lelijke garage, een

verplaatst. Misschien

mail gestuurd.”

dat dat wel helpt.”

het ergste geval een kort
geding tegen de buren moet
aanspannen omdat ze zich aan
de afspraak moeten houden.”

“Omdat ik zelf altijd wel redelijk
gezagsgetrouw ben, ik word er een beetje
cynisch van. Ik bouw hier straks ook gewoon
en ga er niks van zeggen en ik doe dat
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ar
ek, 37 ja

oterbe
Rianne Sl

(11)
Lynn (1
n dochter
n
Ik voed mij t is een foto va
hem
Di
alleen op. en, maar ik vind
ed
jaren ggel
k.
zo leuk

“Je voelt je gewoon best

krijgen. Met de vorige buren

nooit hebben gehad.”

Zorgzaam

Wat ziet zij?

Dit is de garage
die de buren verd
er
naar achter uit
gaan bouwen. Dit
zorgt er precies
voor dat mijn paar
zonnestrralen
alen pper dag uit
mijn tuin
verdwijnen.

Rechtvaardig

voor last ik van die garage ga

een burger, en de gemeente
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Fasering

Uitleg
fasering

Kennisneming

Informatiewinning

Mobilisatie

Ik kom erachter dat er een initiatief
wordt gestart waar ik belang bij
heb. Ik weet hier nog niks van.

Actief op zoek gaan naar informatie
omtrent het initiatief, zowel bij
bekenden (in de buurt) als het
bevoegd gezag, en daar een
oordeel over vormen. Ik kom er
gelukkig achter dat ik bezwaar kan
maken, omdat er blijkbaar een
bezwaartermijn is en die nog niet is
verlopen.

Ik ga op zoek naar andere mensen
die belang hebben bij het initiatief
door informatie te verspreiden en
in gesprek te gaan. Misschien kan
ik er met anderen samen werk van
maken.

Onze nieuwe buren zijn
van plan hun garage uit
te bouwen. Nu haalt dit
grotendeels de zon uit
mijn tuin en het uitzic
ht
wordt belemmerd. Dat
vind ik onaanvaardbaar.

Officieel bezwaar
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Aanvulling

De officiële procedure ingaan
om bezwaar te maken door het
bezwaar op te stellen en in te
dienen, waarbij ik de hulp inschakel
van een bekende.

Onze nieuwe buren zijn
van plan hun garage uit
te bouwen. Nu haalt dit
grotendeels de zon uit
mijn tuin en het uitzic
ht
wordt belemmerd. Dat
vind ik onaanvaardbaar.

Ik krijg te horen dat ik mijn
ingediende bezwaar moet
aanvullen. Ik vraag advies aan
gemeente en bekenden om het
daarna zelf aan te kunnen passen.

Moment van
de waarheid
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Fasering

Uitleg
fasering

Toelichting
In gesprek gaan met de
initiatiefnemer en mijn
bezwaar toelichten bij de
bezwaarcommissie.

In behandeling

Uitspraak

Wachten en navragen
wanneer ik de uitspraak kan
verwachten.

Uitspraak ontvangen en
bespreken met bekenden
en de gemeente. Daarna
vervolgstappen afwegen
en besluiten verder te
procederen.

Rianne

Escalatie

Acceptatie

Naleving

Ik beïnvloed stiekem zelf
de bouwsituatie voordat
ik een jurist inschakel die
helpt met het beroepschrift
en aanwezig ben bij een
hoorzitting. Ik hoor de
uitspraak van de rechter aan.

Ik stop alle documenten
van het proces weg en ga in
gesprek met de buren, zodat
ik het voorval kan verwerken.

De buren leven de
voorschriften niet na. Ik
constateer dat ze alsnog een
deel van de garage te hoog
bouwen. Ik spreek ze aan op
het niet volgen van de regels
en meld dit bij de gemeente.
Ik overweeg een kort geding.

Moment van
de waarheid

Volgens de medewerker heb
ik een gegronde reden om
bezwaar te maken
Positief

Neutraal

Door advies te krijgen weet
ik hoe ik mijn aanvulling
moet doen

Ik ben nooit op de
hoogte gesteld door de
initiatiefnemer

Neutraal

Ik heb nog maar
weinig tijd om
bezwaar in te dienen
(en is veel werk)
Ik vind het moeilijk te
begrijpen wat ik precies
moet inleveren

Ik heb
vertrouwen in
de advocaat

Ik krijg waardevolle
tips van kennis
die bij de overheid
werkt

Ik kwam er achter dat mijn
buurman een garage ging
uitbouwen toen de aannemer er al
stond. Ik wist er niks van, dus dat
was wel een dip.

De kennisneming van
het initiatief is een
verassing voor mij

Negatief

Positief

Het was positief dat veel mensen
mij dingen konden uitleggen
en me beloofden me te helpen
gedurende het proces. Helaas
wilde niemand daadwerkelijk
samen bezwaar maken.

Ik kan mijn kant
van het verhaal
doen

Ik vind het moeilijk
om zelf bezwaarschrift op te stellen

Niemand
steunt mij in
mijn bezwaar

Vanaf nu ga ik een
officieel, juridisch en
kostbaar proces in

Het is mij
onduidelijk of
het bezwaar
kwalitatief en
compleet is

Het is mij niet
duidelijk of
aanvulling nu goed is

Negatief
Initiatiefnemer wil niet
met mij communiceren

Ik vond het vervelend dat ik geen
inzicht had in wat de gemeente
deed. Ik moest zelf nota bene
bellen voor duidelijkheid. Dat
hielp een beetje.

Ik zie geen duidelijke
onderbouwing voor
besluit

Ik kan een melding
doen bij de
gemeente

Ik vind het vervelend
dat de uitspraak van
bezwaarcommissie
niet bindend is

Verdere stappen
nemen kost mij
veel geld

De gemeente doet
niks met mijn
melding

Ik heb hoge
kosten aan de
advocaat

Ik kan weinig vinden over
verdere juridische stappen
die ik kan nemen

