
 

Van: zelfstandig bloemendaal <zelfstandigbloemendaal@ziggo.nl> 

Onderwerp: Bijna twee raadsvergaderingen verder en geen enkele reactie van de 
burgemeester en/of het college 

Datum: 22 januari 2023 om 19:26:58 CET 

 

Geacht college, 

 

Het is inmiddels bijna twee maanden geleden en tot op heden heb ik nog geen enkele reactie 

ontvangen betreffende het ‘intimidatie’ en ’schelden’ incident na afloop van de raadsvergadering. 
 

Ik werd er naar aanleiding van de door de burgemeester zelf gecreëerde publiciteit naar gevraagd.  

 

Hoe kan de burgemeester het hebben over stabiel bestuur als hij zich zelfs na een vergadering niet 

kan beheersen en in het openbaar mij uitscheldt voor ’slappe lul’, 
Het is wat het zoveelste incident waarbij de burgemeester tegen mij uitvalt.  

 

Een burgemeester hoort boven de partijen te staan en zijn persoonlijke voorkeuren buiten zijn 

burgemeesterschap te houden. Dat kan hij blijkbaar niet. 

 

Daar dit in het openbaar plaatsvond en de burgemeester na een gesprek met de heer Heijink 

woedend op mij afkwam vind ik dat de burgemeester dit ook publiekelijk recht moet zetten. 

 

Bovendien spreekt het college met een mond , toch ?  en na bijna twee maanden radiostilte wordt 

het tijd dat er zijn minst afstand genomen wordt van de scheldpartij van burgemeester Roest. 

 

Opvallend ook die dubbele moraal van een groot deel van de raadsleden die dit kennelijk allemaal 

wel prima vinden maar bij het minste of geringste weer beginnen over de normen en waarden in de 

raad maar als het over de burgemeester gaat dan kijkt men de andere kant op. Tsja, ik moet ook 

verder, ik werk in het openbaar bestuur noem het maar op en ja dan steek je je vingertje  alleen 

maar op als dat politiek gewenst is. 

 

Ik accepteer niet om op deze manier bejegend te worden en is het is kenmerkend voor de 

Bloemendaalse bestuurscultuur dat dit kennelijk als normaal wordt beschouwd. Ik weet wel iets 

zeker, dat als het andersom was geweest, de aangifte al de deur uit zou zijn geweest. 

 

Groet 

 

Rob Slewe 

  
Zelfstandig Bloemendaal 
zelfstandigbloemendaal@ziggo.nl 
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