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do 25-7-2019 17:28 

Van: de heer Slewe 

Onderwerp: Stoelen zagen gaat gewoon door 

 

 

Graag naar iedereen sturen 

 

Dag allen, 

 

Zelfs in de vakantie gaat het stoelen zagen gewoon door. Doorn, Harder en niet te vergeten de 

burgemeester plus de rest willen Roos weg hebben als voorzitter van de commissie bestuur en 

middelen. Niet op basis van haar voorzitterschap maar gewoon om HvB  weer even dwars te zitten. 

 

Zo’  tusse tijdse evaluatie heeft og ooit plaats gevo de  aar a het o dero sje  et professor 

Bouttelier over destructieve krachten moet dit kost wat kost worden doorgezet. 

 

Er zijn overigens genoeg andere zaken om jullie druk over te maken. Ik noem maar even de 

toestanden met AEB,  U weet wel dat geweldige contract dat in die paar maanden wethouderschap 

van de Rooij is afgesloten. 

 

Maar belangrijker is natuurlijk weer om Roos aan te pakken en daar gebruiken we gewoon weer de 

vakantie voor.  Misschien ook weer een extra raadsvergadering uitschrijven. 

 

 

In die 10 jaar dat ik hier rondloop heb ik voorzitters gezien die niet onafhankelijk zijn, die partijdig 

zijn, die selectief omgaan met spreektijden, heb ik een voorzitter gezien die het prima vond dat 

inperkende burgers door een burgemeester werden gefilmd, heb ik voorzitters gezien die de aanval 

kozen op een raadslid zonder dat er weerwoord mocht worden gegeven met politieagenten ter 

plaatse (ter plaatse ! Leest U even mee, heer Heijink) 

 

Ga fijn vergaderen met elkaar, is een recht in Nederland, maak er een nieuw werkgroepje van maar 

als jullie Roos zo graag willen afzetten doe dan dan met open vizier, in het openbaar, in de commissie 

maar niet in laffe achterkamertjes. 

 

Goede vakantie nog ! 

 

Groet, 

Rob Slewe 

 

PS zit nog te wachten op een reactie van het college inzake de puinhopen bij AEB en vooral de 

fi a ciële gevolge  daarva … 

 

 

 


