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Is het juist dat, wanneer je iets maar lang genoeg volhoudt het dan ook uiteindelijk waarheid
wordt? Het lijkt erop dat binnen het CDA-huis deze mening bij veel van de bewoners heeft
postgevat. Wethouder Wim Neef van het CDA bijvoorbeeld heeft de afgelopen weken geen
mogelijkheid ongebruikt gelaten om te beweren, dat Dorpsbelangen Wijdemeren een hetze
tegen hem voert.
Dat begon ons knap te vervelen.
René Voigt heeft hem daarom in de vergadering van de gemeenteraad nadrukkelijk gevraagd
daar nu eens mee op te houden. Er was iets anders aan de hand. De kwestie Neef kreeg
namelijk een lange adem door de knullige manier, waarop het college van B en W de vragen
van VVD en Dorpsbelangen Wijdemeren beantwoordde, door steeds maar weer
onduidelijkheden te laten bestaan en formuleringen te hanteren, die voor meerdere uitleg
vatbaar waren. Het rapport over de kwestie Neef is daar duidelijk over.
Nu, in een bericht op de website van Rick Jungmann, heeft CDA voorzitter Cor Koster het
opnieuw over een “hetze van DBW tegen wethouder Neef” en blijkbaar ziet het CDA-er
brood in de vermoorde onschuld te blijven spelen. Slachtoffer van een hetze, de tranen
springen je in de ogen in het besef wat deze zo gevoelige, zeer christelijke en onschuldige
wethouder, gezuiverd van alle blaam, allemaal te verduren heeft gekregen.
Cor Koster, die zijn eigen CDA-fractie ooit een verzameling grijze muizen noemde, pijpt
hoog op over het feit dat de CDA-wethouders het gebouwenplan weer op de rit hebben
gekregen. Hij doet maar wat hij niet laten kan.
Toch zou hij eens even bij de Scouting of bij de voetbalvereniging ‘s-Graveland langs moeten
gaan om te horen hoe ze daar over de rol van het CDA denken.
En hij zou ook de notulen van de raadsvergaderingen nog eens kunnen doorlezen.
Misschien dat de geest van Cor gelouterd over hem vaardig wordt. Een partij die samen
verder wil mag wel eens achterom kijken naar wie ze allemaal in de kou hebben laten staan.
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