Bijlage behorende bij de notulen van de openbare dorpsraad
jaarvergadering op 12 oktober 2015

Tijdens de openbare jaarvergadering van de dorpsraad is voor ons helder
geworden dat voor sommige aanwezigen de gereserveerde houding van de
dorpsraadleden in reactie op de uitlatingen van Miep Peeters en Winand Op het
Veld onbegrijpelijk is.
In een bewogen reactie onzerzijds is duidelijk naar voor gekomen dat we wel
degelijk diep geraakt zijn door de boosaardige acties van Miep en Winand.
Mogelijk dat meer dorpsgenoten vraagtekens zetten bij onze terughoudendheid in
deze kwestie. Daarom hieronder onze kant van het verhaal.
Voor diegenen die niet weten wat er zich de laatste maanden heeft afgespeeld in
ons dorp; Miep en (wat later) Winand hebben zich met veel commotie uit de
dorpsraad teruggetrokken. Een aantal leden van de dorpsraad hebben geprobeerd
in gesprek te gaan met Miep en Winand, wat helaas steeds woedend afgewezen
werd. Hun enthousiaste inzet ten gunste van de dorpsraad draaide om als een
blad aan de boom. Door middel van geroddel en twee brieven, huis-aan-huis
verspreid in met name ‘oppe Deelgaard’, heeft vervolgens de dorpsraad
beschuldigingen, beledigingen en bedreigingen over zich heen gekregen.
De redenen voor deze ommedraai zijn (als wij het goed begrepen hebben):
1. een door haar ervaren motie van wantrouwen afkomstig van de voorzitter Rinus
Smits;
2. vermeend gesjoemel met gemeenschapsgelden;
3. te trage afwikkeling van de overdracht van de taken van de penningmeester;
4. te trage afwikkeling van administratieve zaken bij de Kamer van Koophandel.
Onze reactie:
1. alle dorpsraadleden, inclusief de voorzitter hebben zowel Miep als Winand
tijdens hun deelname aan de dorpsraad in alle opzichten vertrouwd, een
opmerking gemaakt in overdrachtelijke zin is absoluut onterecht persoonlijk
opgepakt;
2. de dorpsraad heeft nooit gesjoemeld met gemeenschapsgelden of de intentie
daartoe gehad, de boekhouding ligt voor iedereen ter inzage.
John Geelen heeft aangedrongen op het doornemen van de financiële
administratie, met onze huidige penningmeester Franka Peulen is daarvoor een
afspraak gemaakt in week 43.
3. in feite een juiste conclusie, hier had sneller opgetreden kunnen worden, het
enige verweer wat wij kunnen aanvoeren is dat we zoveel mogelijk met respect
omspringen met mensen;
4. in feite een juiste conclusie, een klein detail: dergelijke werkzaamheden
behoren tot de taken van de secretaris, destijds Miep Peeters.

Wij voelen ons niet in verlegenheid gebracht, de dorpsraad kan niet op nalatigheid
of wanbeleid aangesproken worden. Wel waren en zijn we verbijsterd over zoveel
kwaadsprekerij. Over alle activiteiten en over sommige leden van de dorpsraad
worden verdenkingen geuit: willens en wetens wordt geprobeerd de dorpsraad in
diskrediet te brengen. Onruststokerij zorgt voor tweespalt en daar zit niemand op
te wachten anno 2015.
Tijdens de openbare jaarvergadering hebben we op alle fronten openheid van
zaken gegeven en dat blijven we doen. Ook blijven we, op veler verzoek en met
ondersteuning uit het dorp, doorgaan met de weg die we ingeslagen zijn: voor alle
leeftijden sociale activiteiten ontwikkelen, soms uit nood geboren zoals Moeke,
soms voor de leuk en de gezelligheid.
Wij, de leden, zijn ook gewoon mededorpsbewoners, dus benaderbaar en altijd
bereid om uitleg te geven of een probleem te bespreken. Dat kan tijdens een
openbare vergadering, maar ook gedurende het jaar, door bij één van ons aan te
kloppen.
Om de harmonie terug te brengen in ons dorp, nodigen wij Miep en Winand
nogmaals uit om met ons om de tafel te gaan zitten. In de hoop dat frustraties
vaarwel gezegd kunnen worden en alle negatieve energie omgezet kan worden in
positieve inspiratie voor activiteiten waar iedereen plezier van kan hebben in Maria
Hoop groot.
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