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We moesten het Sieta Vermeulen maar niet te moeilijk maken. Wij dienen haar met enig
mededogen tegemoet te treden, want wat haar deze raadsperiode is overkomen wens je
niemand toe.
Je zal maar fractievoorzitter zijn en hup daar vallen twee van je wethouders en verderop, in
Den Haag, houdt je minister- president zijn mond als achter elkaar de VVD- ministers de laan
uit worden gestuurd.
De VVD in verwarring, want zo is het toch. Je kan wel net doen of je neus bloedt, en daar
zijn ze goed in, maar het afbreukrisico valt niet te onderschatten.. Wie zou er nog op zo’n
VVD stemmen? Ook daar zal een bijeenkomst in Ottenhome, de werkplaats van een
voortijdig verdwenen fractievoorzitter, en als belangrijkste spreekster een gevallen minister,
weinig helderheid over brengen.
Wat heb je als VVD van Wijdemeren de komende kiezer te bieden? Niet veel. vind ik. De
imagoschade praat je niet zo een, twee, drie weg. Het verkiezingsprogramma geeft ook al niet
veel hoop. Weer dat ophemelen van het zogenaamde kernenbeleid, wat dat ook mag wezen.
Daar heeft iedereen ineens zijn mond vol van. Wat een fantastische kernen zullen we krijgen
als je alles bij elkaar optelt. De ene kern wordt nog paradijselijker dan de andere. Daar komt
natuurlijk niets van terecht, want de gemeenteraad zal geen sikkepit van de werkelijke macht
aan de kernen afstaan zo heeft het verleden bewezen.
Om het voor Sieta nog wat moeilijker te maken verlieten twee heren de VVD fractie en
begonnen een eigen zaak. Zij konden de lauwheid aan de top niet langer verdragen.
Misschien hadden ze er wel op gerekend dat Sieta met ze zou meegaan. Maar dat deed ze niet.
Ze verkoos als een soort Jeanne d’ Arc de barricade. Helaas gingen haar bescheiden bijdragen
daarna verloren in het raadsdebat, haar stem kwam van ver en als ze met angst en beven de
uitslag van 21 maart tegemoet ziet, dan heeft ze daarin waarschijnlijk gelijk.
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