26 juni 2005
In De Nieuws Ster, dat befaamde Loosdrechtse blad, waarin medewerker Jaap van Waveren
zijn adoratie voor Dorpsbelangen Loosdrecht volop kan etaleren, heeft raadslid Andrè Spils
alvast afscheid genomen van de lokale politiek. Hij komt niet meer terug.
Heeft hij het goed gedaan? We zullen het oordeel aan de geschiedenis overlaten, maar wel is
duidelijk dat hij lijdt aan een typische Loosdrechtse ziekte. Hij moet niets hebben van zijn
politieke verwekker, Dorpsbelangen Wijdemeren, een kwaal waarvan het virus moeilijk
achterhaalbaar is. André zegt dat hij niet houdt van moddergooien en van het beledigen van
tegenstanders en hij noemt als sprekend voorbeeld daarvan “de website van Dorpsbelangen
Wijdemeren”. Je zou verwachten dat Andrè de lezers dan ook uitlegt waarom hij er zo
overdenkt en zijn aantijging in ieder geval met minstens één voorbeeld staaft. Niets daarvan.
Het blijft bij de blote mededeling en is dus duidelijk bedoelt als stemmingmakerij.
Minstens even interessant is een nieuwsfeit dat hij openbaart. Bij Dorpsbelangen Loosdrecht
is de saamhorigheid ver te zoeken. Er is een competentiestrijd uitgebroken, die niet mals is.
Onenigheid tussen bestuur en fractie. Bestuursleden die alles uit de kast halen om hoog op de
kandidatenlijst voor de verkiezingen te komen. Een voorzitter met een ongezonde driedubbele
functie. Kortom een situatie die om ellende vraagt. En het is niet voor het eerst en het zal niet
voor het laatst zijn dat een succesvolle club aan onderlinge twisten dreigt ten gronde te gaan.
Vinden wij dat leuk? ? Nee, helemaal niet, want het betekent schade aan de Dorpsbelangen
beweging in Wijdemeren. En dat is altijd verkeerd.
Overigens is het aardig dat we beginnen op te vallen. André noemt ons!
Putter

P.S.
Dit was koud geschreven of de Nieuws Ster meldde dat de voorzitter Tineke Franssen haar
partij Dorpsbelangen Loosdrecht de rug toekeert. Hommeles in de tent bij Dorpsbelangen
Loosdrecht, dat is nu wel zeker.
Putter

