Het zit me niet lekker
Er zit me iets niet lekker en ik weet eigenlijk zelf niet of dat wel terecht is Ik leg het aan u
voor.
Destijds slaagden twee leden van de Dorpsbelangenfractie in de gemeenteraad er in om de
meerderheid van die fractie zover te krijgen dat ze stemden voor het plaatsen van
bloembakken op Noordereinde en Zuidereinde in ’s-Graveland. Met nogal veel mondeling en
schriftelijk geweld haalden ze van alles uit de kast en zij verwierven zo de steun. Wat
natuurlijk opviel was, dat die twee leden er een zeker belang bij hadden, de ene woonde aan
het Zuidereinde de andere aan het Noordereinde. Maar was het wel een belang? En hoe groot
was dat belang? Hadden ze zich niet wat meer bescheiden moeten opstellen? Het zat me toen
al niet lekker.
Kersverse wethouder Theo Reijn heeft als een van zijn eerste daden de toekomstrichting van
Wijdemeren gewijzigd. Stichtse Vecht en Weesp ruilde hij in voor Hilversum en hij ging zelfs
zo ver om ons te verrassen met zijn opvatting dat een fusie een goed idee zou zijn.
Sinds 5 februari 2008 staat Theodorus Henricus Aloysius Maria Reijn ingeschreven in het
Gulden Boek van de gemeente Hilversum. Een waaierd van geweldige verdiensten wuift ons
tegemoet. Maar bovenal wordt zijn “inzet voor de Hilversumse gemeenschap geprezen.“ Dat
is natuurlijk heel mooi en het is hem van harte gegund maar het geeft mij stof tot nadenken.
Heeft hij belang bij de koerswijziging van Wijdemeren? En hoe groot zou dat belang dan wel
kunnen zijn? Had hij zich niet wat meer bescheiden moeten opstellen? Het zit me niet echt
lekker.
Zie ik spoken? Heb ik onvoldoende vertrouwen in het handelen van onkreukbare en
respectabele mensen?
Eigenlijk wilde ik op deze plaats met een foto van Theo erbij de tekst van het Gulden Boek
publiceren daarbij de opmerking: “Het is altijd goed te weten met wie je te doen hebt”.
De hoofdredacteur van deze webkrant weigerde zijn medewerking.
Ook dat zit me niet echt lekker
Putter

