Wie schoffeert wie ?
In het verslag van de raadsvergadering van 19 december ( ZA 30-12-19) mis ik
een opmerkelijke uitspraak van burgemeester Gorter in zijn reactie op de
scherpe afwijzing door de oppositie (D’66, BB,Liberaal Zeewolde, PvdA/Gl) van
de buitensporige handhaving op 27-11-19 . Aanleiding was een ingediende
klacht van Buitenplaats Horsterwold over deze controle-actie. De
Burgemeester verweet de raadsleden het “klakkeloos overnemen” van de
klachten en oordeelde dat deze raadsleden
dus ook tot die mensen behoren die “ slechts één doel in ’t leven hebben het
schofferen van…” (= B&W ?)
Een Raadslid is als gekozen volksvertegenwoordiger wettelijk verplicht het
gemeentebestuur (0verheid) te controleren en o.a.misstanden in de
samenleving te signaleren. Is dat schofferen ? Dankzij de vrije Pers is meer
bekend geworden over de uitvoering en de gevolgen van het rigide
handhavingsbeleid. Heeft het journaille door publicaties van verzwegen feiten
zich schuldig gemaakt aan schoffering ? De nietsvermoedende veelal
onverwachts overvallen eigenaren maakten hun onheuse behandeling terecht
kenbaar: vrijheid van meningsuiting. Behoren ook zij tot de mensen die
schofferen als levensdoel hebben ?
Als continu de feiten worden gebagatelliseerd i.c. verzwegen (“fabeltjes”), de
Raad van Elf (VVD,CDA,CU,LeefbaarZeewolde) klakkeloos en stilzwijgend
instemt met dit blijkbaar ongelimiteerde handhavingsbeleid, dan vraag je je af:
“Wie schoffeert eigenlijk wie ?”
Als continu beweerd werd dat de accommodaties Bosruiterweg 14-16 (o.m
“Polenhotel”) uitsluitend voor “tijdelijk verblijf” zijn en permanent wonen
verboden is, maar recent ineens ontdekt/erkend wordt dat al lange tijd sprake
is van permanent wonen, dan is dat meten met twee maten ! Wie schoffeert
de volksvertegenwoordiging, de pers, de bevolking ?
Als de woordvoerder van Leefbaar Zeewolde het protest van de oppositie
afdoet als een “raakt-kant-noch-wal”, dan is dat zowel hypocriet als
“beschaafd” laatdunkend. Ook hier: Wie schoffeert eigenlijk wie ? Wie de
schoen past, trekt hem aan.
Ed de Voogd.

