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Nieuwsflits
Hierbij laat fractie en bestuur weten dat DorpsBelangen niet verder zal bijdragen aan het
Coalitie-Akkoord-Plus 2022-2026.
Op woensdag 1 juni voerden Jan Jaap de Kloet en Patricia IJsbrandij nog een voortgang
gesprek met drie van de vier beoogde wethouders, waaraan constructief en met een
positieve instelling is bijgedragen. Uit het concept dat voorlag, opgemaakt door DLPPvdA/GL-VVD, sprak nog een algehele staat van worstelen en zoeken, met op dat punt,
naar de mening van DorpsBelangen, zou inhoudelijk nog veel uitgedacht en beschreven
moeten worden.
Dezelfde dag werd middels een ingezonden brief in de NieuwsSter het uitgesproken
vertrouwen naar DorpsBelangen toe beschaamd. Mede door dergelijke publicaties in de
afgelopen jaren groeide de samenwerking niet. We krijgen immers allemaal van jongs af
aan mee dat je ‘vertrouwen niet mag beschamen’ en ’vertrouwen moet verdienen’.
De brief die Jan Jaap schreef naar formateur Gert Zagt (DLP) is bijgevoegd.

Beste Gert,
De afgelopen bijna drie maanden heb jij steeds onderstreept dat De Lokale Partij constructief en
gezamenlijk wil komen tot een akkoord. Gesprekken met alle partijen zouden zakelijk verlopen.
Met de ingezonden brief die deze week wordt gepubliceerd in De Nieuwsster, “Parkeren in de
Porseleinhaven”, komt uit de hoek van DLP helaas weer een directe aanval op mij.
De afgelopen periode is dat vaker voorgekomen, veroorzaakt door enkele kandidaten die op
jullie lijst stonden bij de verkiezingen. Ik heb mij daarbij altijd onthouden van een reactie, onder
meer omdat dat niet passend is in mijn rol als wethouder.
Meestal ging het toen ook om een poging mij in een kwaad daglicht te stellen of om mijn
bestuurlijke daden te ondermijnen. En dan heb ik het nog niet over de ongetwijfeld ludiek
bedoelde acties op jullie accounts op social media. De door mij aangehaalde ingezonden brief is
de druppel.
Hoewel wij – Patricia IJsbrandij en ik, en daarmee DorpsBelangen als politieke partij - met open
vizier en vol vertrouwen aan de gesprekken met jullie zijn begonnen, en hebben uitgesproken
elkaar fair tegemoet te treden, moet ik helaas constateren dat dat vertrouwen wordt beschaamd.
Jullie partij houdt blijkbaar van een dubbele agenda. Ik, wij, in elk geval niet. Open discussiëren
en met iedereen het gesprek aangaan doe ik al jaren. Stiekem iemand een dolk in de rug steken
is niet mijn manier van met elkaar omgaan.
Wij willen daarom niet meer deelnemen aan de gesprekken over een coalitie-akkoord. Van een
zogenaamde plus kan verder geen enkele sprake zijn met deze opstelling van DLP en de
uitingen in de media van jullie kandidaten voor de gemeenteraad.
Natuurlijk mag iedereen schrijven wat hij wil, daar zal je mij niet over horen. Maar tegelijkertijd
bepalen wij zelf met wie we aan tafel willen zitten.
Ik wens jullie veel sterkte, zowel met het smeden van een akkoord als de wijze waarop jullie
leden zich denken te moeten manifesteren.
Hartelijke groeten van,
Jan-Jaap de Kloet
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