
Mail van PB aan GGD Fryslân  
Verstuurd op: 17-09-2021 

 
Geachte directie van GGD Fryslân, 
 
Onlangs hebben onze dorpen via een nieuwsbericht uit de krant gelezen over een 
voorgenomen sluiting van het consultatiebureau in Kollumerzwaag door uw organisatie van 
GGD Fryslân. Het veroorzaakt onrust bij onze inwoners over het eenzijdig sluiten van een 
prima functionerende voorziening in ons dorp, het op één na grootste dorp van de gemeente 
Noardeast-Fryslân. 
 
Als bestuur van Plaatselijk Belang Kollumerzwaag en Veenklooster zijn wij tot op heden op 
geen enkele manier door uw organisatie geïnformeerd over een voornemen tot sluiting. Uit 
recent telefonisch contact vanuit ons bestuur met uw GGD organisatie hierover blijkt dat het 
een interne zoektocht is binnen uw organisatie wie hiervoor verantwoordelijk is. Een contact 
via de mail hierover kan uw organisatie ook helpen de verantwoordelijke onderdelen van uw 
organisatie hierbij te zoeken zo is inmiddels gebleken. 
 
Ons bestuur van Plaatselijk Belang wil van uw directie concreet opheldering over het 
besluitvormingsproces van uw organisatie over de voorgenomen sluiting van het 
consultatiebureau in Kollumerzwaag. Welke stappen heeft uw organisatie doorlopen richting 
een voorgenomen besluit en op welke inhoudelijke gronden is op welk moment hierover 
besloten, en door wie? Voorziet u in uw besluitvormingsproces ook de mogelijkheid tot een 
bezwarenprocedure? 
 
Bij dit alles vragen wij u ook opheldering hoe u de communicatie richting onze dorpen bij 
dergelijke ingrijpende besluitvormingsprocessen concreet vorm en inhoud geeft. 
 
Als bestuur van het Plaatselijk Belang maken wij ons grote zorgen over de eenzijdige 
besluiten tot het beëindigen van belangrijke voorzieningen in onze dorpen als in dit geval het 
consultatiebureau door uw organisatie van GGD Fryslân. Wij tekenen hiertegen dan ook 
bezwaar aan. 
 
Graag ontvangen wij op korte termijn een schriftelijke toelichting.  
 
Namens het bestuur van Plaatselijk Belang Kollumerzwaag en Veenklooster 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Douwe Keegstra  
voorzitter  
 
Klasina Kooistra 
secretaris 
 
Plaatselijk Belang Kollumerzwaag & Veenklooster 
Bij spoed: 06-30729221

 
 


