Natuurtoerisme in Büllingen onwenselijk! Dubbele standaarden! Zoek en je zult vinden!
Marita Eichten, Eimerscheid, 4760 Büllingen
Nu zullen sommigen denken: "Niet zij weer!" Ze werkt op mijn zenuwen. Maar waarom moet ik me
weer wenden tot East Belgium Direct. Het is een compleet falen van de politieke organen in
Büllingen. De controle van de burgemeester door de gemeenteraad werkt niet meer in de
gemeente Büllingen. Bijna alle leden van de gemeenteraad willen geen commentaar geven en
geven geen antwoord op mijn pogingen hen te contacteren. Zwijgen is ook een antwoord. De
politiek in de gemeente wordt gedomineerd door slechts één persoon. De burger telt niet meer.
Het gaat niet alleen om de vakantiekampen in de gemeente Büllingen. Maar intussen zijn deze
vakantiekampen overgereguleerd door talloze politieverordeningen. De administratieve
rompslomp is enorm toegenomen. De kampen worden alleen als overlast gezien. De
burgemeester gaat zelfs zover dat hij de burgers oproept de politie te bellen op 101 om
ongeregeldheden te melden. Maar de plaatselijke steun van de gemeente is vaak gebrekkig en
foutgevoelig.
De gemeente Jalhay heeft ook betrekkelijk strenge regels, maar daar heeft men een "Monsieur
Camp" in dienst genomen die de vakantiekampen bezoekt en de regels nog eens aan de jongeren
uitlegt en de kampen bezoekt. (Vedia rapport)
Volgens het politiereglement van de gemeente Büllingen ligt de verantwoordelijkheid voor het
gedrag van de padvindersgroepen bij de verhuurder van het kamp. Het is een verdraaiing van
verantwoordelijkheden. De leiders van de scoutsgroepen zijn verantwoordelijk voor hun pupil.
Anders is het geen huur meer in de klassieke zin.
Maar zijn de vertegenwoordigers van de gemeente zich ervan bewust dat we geen fortuin kunnen
verdienen door de velden te verhuren? Het is meer een traditie. We leren jonge mensen kennen en
hebben vrienden gemaakt. Vorig jaar eiste de gemeente op vrij korte termijn dat de verhuurders
voor de toiletten zouden zorgen. Ook dit jaar werd een nieuw politieverordening uitgevaardigd,
naast het politieverordening van de politiezone Eifel.
Alleen is de leiding van de gemeente echt eerlijk? Willen ze nog steeds dit soort toerisme? Wat
werkt er echt nog in deze gemeente? Waarom valt de burgemeester ons aan in het grensecho
verslag “Üble Misstöne trüben die Zeltplatzidylle” Colaris schrijft consequent mijn verklaring af en
neemt de verklaringen van de burgemeester klakkeloos over. Hij heeft ons ook niet geraadpleegd
over de massale beschuldigingen. Hoe kan een vertegenwoordiger van een gemeente zich zo
laten gaan? Hoe kan een lokale verslaggever zoiets schrijven?
Alleen als u de familie Hacken-Eichten straft en op zoek gaat naar "overtredingen", moet je bij hen
allemaal op dezelfde manier te werk gaan. Maar de kennissen van de politieagent werden zeker
anders gemeten? Gelijke rechten voor iedereen! Een voorbeeld stellen is gewoon goedkoop!
Volgens het motto heet Büllingen hen niet welkom. "Büllingen het u niet welkom", "Büllingen ne
les accueille pas".
Voor meer informatie kunt u kijken op mijn website:
https://eimerscheid.eu/downloads/
Contact: marita@eimerscheid.eu

