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Dit is een origineelberichtvan Corpocon
35 slachtoffers,nabestaandenen ondernemer-slachtoffers
van het bloedbadin Alphenaan den Rijnvoelenzich nog steedsgenegeerd
doorde GemeenteAlphenaan den Rijn.Zij sprekeneen serieuzeklachtuit en eisenprofessionele
steunvan onafhankelijke
derdenen
verzoekenhet Kabinetdit directin behandeling
te nemen.
Het bloedbadwas geenkleinincidentmaareen triesterampvan ongekendeomvangen dezedientzodanigerkendte wordendoorde
Ministervan Veiligheid
& Justitieen onzeregering.
Eengrootaantalslachtoffers
is weldegelijk
met naamen gegevensbekendbij de burgemeester
maarze hebbennooitmeervan hem
vernomen,aldusO. Kadirvan CorpoconLegalraadsmanen de belangenbehartiger
namensdezenietonbelangrijke
groep
gedupeerden/nabestaanden/slachtoffers.
Het is duidelijkdat een grootdeelvan mijncliëntentroïljs op en zeer ingenomenis met Bas
Eenhoornen hijvan grotewaardeis geblekenvoor onzegemeentena het bloedbad.De afgelopenmaandenechterheeftde
gemeentede nodigestekenlatenvallendoor bijvoorbeeld
lotgenoten
meetings(maar2 meetingsin 12 maandentijd)te houdenvoor
een selectiefgroepjevan alleengewondgeraakteburgers,alleanderegedupeerden/slachtoffers
gedupeerden
en ondernemers
mochtendaarbijdus nooitaanwezigzijnen hebbendeze noodzakelijke
vormvan hulpnooitaangeboden
gekregen.
Goedemarketing
van hulpmet een slechteuitvoering:
Enkelevan mijncliëntenwachtenal maandenop een nakomingvan beloftenvan de gemeentezondergevolgtot op heden.Ëen ancler
clièntis de deurgewezendoorde burgemeester
van een onterechte
toen haargrieveninzakede toekenning
Carnegieonderscheiding
aan een derdenietverderbeantwoord
kon wordendoor hem.Enkel7 ondernemers
hebbeneen bedraggroot134.500Eurorenteloos
ter beschikking
aan leningenaangeboden
gekregen,weshalvezijnde andere10 tot 15 ondernemers
nietgeholpenop een of anclere
manier?Eentweetalcliêntenwordenhedenzelfsdoor anoniemederdenbedreigdindienzij hun grievenverderkenbaarmakenvia de
media,clièntenwordendoelbewustbestempeld
als profiteurs
omdatzij zich nu openlijkdurvenuitte spreken.Dit is onacceptabel.
Slachtoffer
deskBloedbadAlphenaan den Rijn:
CorpoconLegaldie opkomtvoorde 35 gedupeerden
pleitvooreen spoedigeoprichting
van een centraleslachtoffer
deskmet een
professionele
hulpltln08009411 (losvan de beschikbaarheid
van de burgemeester
die vaakgenoegnietbereikbaar
bleek)in
navolging
van de voorstellen
van het PvdAtweedekamerlidde heerAhmedMarcouch.De inzetvan een slachtoffers
casemanager
die feitelijken wel met mandaaten daadkracht
gedupeerden
breedinzetbaarkan helpenbij hetvindenvan goedepsychologische
hulp,gezinshulp,
bijstanden verstrekking
van de absoluutnoodzakelijk
vereistefondsenvoor hen die dat ook echtnodighebben.De
regeringtttoeteen specialerampenfonds
binnenafzienbare
stellenom dit allesmogelijkte maken.Binnenkort
tijdbeschikbaar
worden
de individuele
legitiemeklachtenen grievenvan de CorpoconLegalcliëntengeplaatstop een speciaalnamenshen opgerichte
website:
www.bloedbadalphenaandenrijn.nl.
De ervaringen
en persoonlijke
ernstigeklachtenvan de gedupeerden
en nog hedenonbekendgeblevenslachtoffers
kunnengelezen
wordenop dezewebsite,zodatiedereenkenniskan nemenvan het leeden de legitieme
eisenvoor normalehulpbii hetverwerken
van de gevolgenvan dit ongekendebloedbad.
Enkeleslachtoffers
hebbenzelfsreedste kennengegevende herdenking
van 9 aprila.s. uit protestniette willenbijwonen,
zij
betreuren
ditten zeerstemaarervarenhet ontkennenvan hun klachtensinds12 maandenals nog dramatischer.
Na het optredenin de
mediaafgelopenweekendvan cliènteJose Wies Laevenhebbenzich meerderevergetenslachtoffersdurvenmeldenvia
www.corpocon.com.
Wj nodigeneeniederuitvia onzewebsitehun eigenverhaalte doen.
Bijdit persbericht
is een bijlagezichtbaarop www.perssupport.nl
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