Onbegrijpelijk
Wat beweegt een gemeentebestuur – het college van B. en W dus –om een open brief te publiceren
die aan mijn adres beschuldigingen uit, die werkelijk kant nog wal raken. Dat is inmiddels na een
bericht in de Gooi en Eemlander wel duidelijk geworden. Ik zou het boetekleed moeten aantrekken
omdat ik geen recht van spreken zou hebben met mijn nogal stevige kritiek op de wijze waarop men
een nieuwe kleedaccommodatie voor de voetbalclub ’s-Graveland traineert.
Ik citeer uit een samenvatting die de voetbalclub maakte van de gebeurtenissen vanaf het begin tot
nu toe.
“Extern advies van bureau Oranjewoud: bestaande gebouw afbreken en nieuwbouw. Mondelinge
toezegging door het voormalige gemeentebestuur van ’s-Graveland, inclusief overeengekomen
budget. Bouwcommissie actief o.l.v. de heer Luijff van de voormalige gemeente ’s-Graveland.
Officiële tekening en bestek gemaakt door architectenbureau Ponsen uit Ankeveen. Bestek getoetst
door het ingenieursbureau Oranjewoud.”
Dat was toen. Een toezegging vastgelegd in een B. en W. besluit. Een toezegging gedaan door
burgemeester Wim Kozijn, en de wethouders Wim Neef en Co de Kloet. Een toezegging die later
door de gemeenteraad van Wijdemeren van tafel is geveegd en er daarna de grauwsluier er stevig op
heeft gehouden.
De rest van het drama door de jaren heen zal ik u besparen. Om mij daar een rol in toe te dichten is
een belachelijke leugen, die zo snel te ontmaskeren is dat ik mij afvroeg, wie deze stommiteit valt
aan te rekenen.
Dus de afdeling communicatie van de gemeente gebeld. Tot mijn verbazing kreeg ik te horen dat
de woordvoerder zich niet met de zaak wenste bemoeien. “Het college heeft zelf de tekst van de
brief geschreven, dus dan zoeken ze het zelf ook maar uit”was het antwoord. Op mijn E-mail
richting college heb ik nog geen antwoord gekregen en het is maar de vraag of dat antwoord er ook
komt.
Wat beweeg zo’n gemeentebestuur? Ik zou het niet weten. Een kat in het nauw maakt rare
sprongen, maar deze sprong is zo vreemd, dat ik de raadsfractie van Dorpsbelangen Wijdemeren
heb gevraagd deze blunder in een openbare raadsvergadering maar eens aan de orde te stellen.
Want het gaat echt ergens om.
We beschikken in dit land over een vrije onafhankelijke pers. Vrijheid van meningsuiting is een
groot goed.
Iedere vorm van intimidatie door bestuurders dient daarom heftig bestreden te worden.
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