11 januari 2006
Er blijven raadselen draaien rondom de mysterieuze en veelbesproken verkoop van
Brugchelen door de gemeente Wijdemeren aan de Hilversumse woningbouwvereniging Gooi
en Omstreken. Zoals bekend viste de Loosdrechtse AVL, die het beste bod in petto had,
achter het net.
In het Wijdemeren journaal van 29 december blikt wethouder Ties Hagen (PvdA) terug op
“een veelbewogen 2005”. Over bovengenoemde affaire zegt hij: “Op de dag van de verkoop
heb ik een aantal keer gezegd dat we het even moesten uitstellen, maar dat is niet gebeurd”.
Daarnaast, zegt hij, vindt hij het vreemd dat hij werd aangekeken op Brugchelen terwijl het
niet in zijn portefeuille zat. “Ik ben alleen maar gevraagd om hier op de raadsvergadering het
woord over te doen.”
Ties Hagen overleefde op het nippertje een motie van wantrouwen van Dorpsbelangen
Loosdrecht, naar zijn zeggen voor hem het grootste dieptepunt van de afgelopen vier jaar.
Het is jammer dat Ties Hagen over zijn, zoals nu blijkt, merkwaardige optreden niet in
gewone mensentaal vertelt hoe de vork in de steel zat. Dat hij niet gewoon bekent: “De twee
CDA wethouders hebben de verkoop op die bewuste college vergadering doorgedrukt,
waarschijnlijk vanwege een anti-Loosdrecht houding. En collega Bert Nagel heeft mij er
gewoon ingeluisd door mij een zaak, die in zijn portefeuille zat, in de raad te laten verdedigen.
En vervolgens heeft hij angstvallig zijn mond gehouden in plaats van op het cruciale moment
het debat over te nemen.”
Dat zegt Ties Hagen, zij het met andere woorden. Voor ons is het duidelijk genoeg. Het wijst
op politiek onbenul, dat Dorpsbelangen Loosdrecht die fuik niet heeft zien staan. En het wijst
er bovendien op dat je, als je een CDA-er een hand geeft, nog altijd voor de zekerheid je
vingers moet natellen. Wat dat betreft houdt het CDA een langdurige traditie in ere.
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