Beschouwing raadsenquête geitenstal

‘Zo waarlijk helpe mij
God Almachtig’

column
Steun Arena!
Beste lezers van Arena,

LANDERD - Verleden week zegde de gemeente per
aangetekende brief het contract met Arena op. Het
gemeentenieuws wordt vanaf 9 maart niet meer in
ons blad geplaatst. De kopregel “Landerdse ambtenaar pleegt meineed bij raadsenquête” had Arena volgens de gemeente niet mogen gebruiken. Namen van
ambtenaren mogen niet worden genoemd, en daarnaast mag Arena niet spreken van meineed. Immers,
van meineed is alleen sprake als iemand opzettelijk
niet de waarheid spreekt. Was het vergeetachtigheid
van zowel de ambtenaar als de burgemeester, of werd
er opzettelijk niet de waarheid verteld over de contacten tussen gemeente en provincie? Ter opfrissing
van hun en uw geheugen zetten we de feiten even
chronologisch op een rijtje.

W

ie bel je bij
brand?
Tijdens de eerste
ondervragingsronde werd
zowel aan burgemeester
Doorn als aan ambtenaar
Cranen de vraag gesteld:
Hebt u contact gehad met
de provincie? Mevrouw
Doorn antwoordde: “Ik zou
het niet weten.” Cranen zei:
“Ik heb geen contact gehad.” Dat was merkwaardig. Uitvoerig had Doorn
betoogd dat de gemeente
niet beschikte over wettelijke instrumenten om een
milieuvergunning te weigeren. Bij wie ga je dan te
rade? De provincie toch?
Dat is de eerst aangewezen instantie tot wie je je
als lokale overheid richt
als je er zelf niet uitkomt.
Dat je met deze problematiek géén contact opneemt
met de provincie is even
ondenkbaar als je dat bij
brand niet belt naar de
brandweer. De raadscommissie vroeg verder niet
door. Dit alles tot verbazing
van een provincieambtenaar in Den Bosch die de
verhoren met interesse
volgde. Die wist zich de
contacten met Landerd nog
haarfijn te herinneren en
belde naar Ron Lodewijks
van het Brabants Dagblad.
Provincie beschuldigt
Landerd
Diezelfde week openbaarde
Ron Lodewijks dat er wel
degelijk contact was geweest tussen de gemeente

colofon

Landerd en de provincie.
En dat er dus blijkbaar informatie was achtergehouden voor de onderzoekscommissie. Het bleek te
gaan om een drietal mails.
De eerste mail komt van de
provincie op 16 december
2009 en is gericht aan burgemeester Doorn. De mail
begint met de zin: “U krijgt
deze informatie naar aanleiding van een telefoongesprek dat u op 15 december heeft gevoerd met A.
Reijnen van de provincie
Noord-Brabant.” Even verderop in de brief schrijven provincieambtenaren
Post en Scholtens dat ze
gesproken hebben met
de
gemeenteambtenaar
(Cranen) en dat ze uit zijn
woorden opmaken dat de
gemeente kennelijk economische belangen laat prevaleren boven volksgezondheid. “Uw ambtenaar heeft
herhaald dat dat voor hem
geen zwaarwegende zaak
was en dat de economische
belangen prevaleren.”
Boze ambtenaar,
boze burgemeester
De beschuldiging dat Landerd economische belangen laat prevaleren, hakt er
stevig in bij gemeenteambtenaar Cranen. Hij schrijft
daarover op 18 december
in een mail aan het college:
“Ik word door Post onjuist
geciteerd. Dit vind ik zeer
kwalijk.” Na een verdere
uitleg eindigt hij met: “Nogmaals: het woord econoArena verschijnt elke vrijdag
in Landerd, Herpen en
Ravenstein e.o.
De editie Grave verschijnt in
Grave, Escharen, Gassel en
Velp
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Elke week ontvangt u dit prachtblad. Helemaal voor niks. We
moeten draaien op de advertenties. En die inkomsten lopen
terug. Het weghalen door de gemeente van het gemeentenieuws maakt de zaak kritiek. We zien ons dan ook gedwongen om middels een kort geding te eisen dat de gemeente
zich aan haar contract houdt.
De gemeente schakelt op kosten van de gemeenschap een
duur advocatenkantoor in. Arena moet het zelf ophoesten.
We blijken een rechtsbijstandsverzekeraar te hebben van het
type dat je een paraplu geeft als de zon schijnt en hem terug
vraagt zodra het begint te regenen. Gelukkig voor ons woont
er in Velp een advocaat die ons bij wil staan: Marijn Engelen.
Zijn honorarium valt in de categorie ‘Liefdewerk oud papier’.
Desondanks gaat zo’n kort geding veel geld kosten. Help ons.
Niet alleen met woorden, maar ook met geld. Het mag een
euro zijn of een tientje. Maar ook duizend euro of een ton.
Daar doen wij niet moeilijk over. Wat krijgt u ervoor terug?
Elke week een blad dat u bijpraat over de mooie dingen in
onze gemeente en over de minder mooie.
Volgende week dient het kort geding. De burgemeester roept
waarschijnlijk weer de hulp in van God. Wij hebben gelukkig
Engelen.

Theo van Duren
Help Arena! Stort uw bijdrage op
rekeningnummer 82.78.61.877 t.n.v. weekblad Arena.
Onder vermelding van ‘Bestuurders mogen niet jokken’.
Onder een andere vermelding mag ook.

Burgemeester Willy Doorn legt de eed af.
mische belangen (of gelijke
strekking) is niet door mij,
en overigens ook niet door
de heer Post zelf, uitgesproken tijdens het telefoongesprek.” Ook Doorn neemt
het hoog op. In haar reactie
richting college stelt ze voor
om de zaak eerst even te
laten bezinken alvorens te
reageren. Op oudejaarsdag
is de tijd rijp.
Eerst mailen,
dan oliebollen
Terwijl in het hele land de
champagne alvast wordt
gekoeld en de vetpan wordt
aangezet, schrijft Doorn
een boze mail naar de provincie. “Betrokken ambtenaar wordt in de notitie
door de heer Post onjuist
geciteerd. Hij vindt dit zeer
kwalijk en wenst dan ook
een rectificatie in de vorm
van een aangepaste notitie.” De mail eindigt met:
“Omdat ik hecht aan een
goede weergave van onze
ambtelijke
beoordeling,
zie ik graag een in bovenstaand opzicht gerectificeerde notitie van u tegemoet. Ik hoop dat u deze
vraag van mij ook begrijpt!”
De reactie van Post komt
twee weken later. Hij weigert te rectificeren.
Tweede vragenronde:
van Q-koorts naar
Alzheimer
De mails tonen onweerlegbaar aan dat zowel Doorn
als Cranen contact hebben
gehad met de provincie.
Geen oppervlakkig contact
bovendien, maar een heus
conflict. Op de vraag waar-

om deze mails niet bij het
dossier zaten zegt Doorn:
“Heb ik niet aan gedacht.”
Over haar contact met Reijnen zegt ze: “Ik weet tot op
heden niet of ik zelf contact
heb opgenomen.” En als
gevraagd wordt of ze weet
dat Cranen contact heeft
gehad zegt ze: “Zou ik niet
weten.”
Cranen wordt wederom bijgestaan door een jurist. Je
vraagt je af waarom, maar
goed. Hij leest een verklaring voor waarin hij zegt
naar eer en geweten te hebben geantwoord op basis
van herinneringen van drie
jaar geleden. En die bleken
niet helemaal te kloppen.
Geen leugen dus, maar een
verkeerde herinnering.
Wie hoort in
de beklaagdenbank?
Is het aannemelijk dat zowel Doorn als Cranen zich
niets meer wisten te herinneren van het conflict met
de provincie? Wij vinden
van niet en hebben daar
verslag van gedaan. Met
als gevolg dat Arena wordt
gestraft. Voor aanvang van
de verhoren zwoer Doorn
plechtig: “Ik beloof dat ik
de waarheid zal spreken,
en niets dan de waarheid.
Zo waarlijk helpe mij God
Almachtig.” Bij het spreken van de waarheid heeft
burgemeester Doorn weinig hulp gehad. Wij hopen
dat ze die ook niet krijgt bij
haar poging om ons blad de
nek om te draaien.

ingezonden
Gemeente sloopt kritisch medium
In 2007 won het Nieuwsblad Arena (huis-aan-huisblad
voor Herpen, Ravenstein, Reek, Schaijk en Zeeland) de
NNP-Prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek. Sergio Boutkan en Arnold van der Heijden maakten een serie over
stembusfraude in het district Compostella in het Brabantse Zeeland. De auteurs werden ook genomineerd
voor De Tegel 2007. Organisator NNP stelde dat het stuk
“getuigde van lef en kritische zin”, een “totale deconfiture
van een raadslid” was het resultaat volgens de jury.
De gemeente heeft teruggeslagen. Weekblad Arena is opnieuw in het nieuws vanwege haar kritische blik. Een
artikel in het weekblad over een meineed plegende ambtenaar, die “heeft gelogen tijdens verhoor onder ede door
een enquêtecommissie uit de gemeenteraad (…) op het
hoogtepunt van de Q-koorts” was “de druppel” volgens
de gemeentewoordvoerster (De Volkskrant).
De gemeente Landerd heeft nu het contract met Arena
over het plaatsen van gemeenteberichten opgezegd, een
van de laatste daden van burgemeester Willy Doorn. Dit
zou best eens een fatale klap voor het weekblad kunnen
zijn. Maar erger is een gemeente die dit middel gebruikt
om kritische media te muilkorven.
Dr. Piet Bakker,
Lector Massamedia en Digitalisering
Hogeschool Utrecht
Kijk voor meer ingezonden stukken op pagina 4.
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