Wethouder Jansen integer??
Ook wij als carnavalsclub ‘’De Kermisklanten’’ hebben ervaren dat onze carnavaleske
slogans zoals:
•
•

•

Er is nog gin huus vur een muus durum leve wij ien een hol en maken we hier mar lol;
In de Herberg muuskesstil is dat wat de buur wil?
De jeugd had het fiks en nou wer niks ?

Jegens o.a. de gemeente Lingewaard totaal niets hebben teweeg gebracht.
Het tegengestelde is waar in 2004 is de ‘’Toekomstvisie Angeren”
(zie http://www.strijdbaarangeren.nl/pdf/visie2003.pdf )
met jubelstemming ontvangen door de gemeenteraad.
Niet alleen het dorpshuis moest worden verplaatst, nee er moest zelfs een sporthal
komen i.p.v. een sportzaal. Liever nog een Kulturhuus aldus diverse raadsleden (of
niet heren Schut en Gerichhaussen?) Tevens werd er aangedrongen op gezwinde
spoed.
In tegenstelling tot wat wethouder B. Jansen maandag 23 juli 2007 op TV-Gelderland
de gemeenschap Angeren voor loog zijn er vanaf juni 2004 enkel en alleen genomen
besluiten teruggedraaid ten koste van de oorspronkelijke Toekomstvisie.
Dezelfde Jansen uit Bemmel verdient de bedenkelijke blunder trofee met zijn
voornemen herberg “de Ploeg”, onze enige kroeg te sluiten. Berust dit nu echt op list
en bedrog? (Zie hiervoor de ingezonden brief van Rob Marsman in het weekblad
Gemeente Nieuws nr. 30)
De gemeentelijke politiek is namelijk op zoek naar een nieuwe locatie voor de kermis,
wat natuurlijk niks mag kosten. Het sluiten van herberg “de Ploeg” kan uiteindelijk
leiden tot de doodsteek voor de Angerense kermis zodat de gemeente geen zorg meer
hoeft te dragen voor een kermisplein.
Als bestuurder van de gemeente Lingewaard toonde Jansen tijdens het hiervoor
vermelde interview aan TV- Gelderland het ware gezicht en het bedenkelijke niveau
van de huidige raad en bestuur van de gemeente Lingewaard jegens met name de
Angerense gemeenschap. Jansen straalde overduidelijk een grote mate van
minachting en arrogantie uit. Ook het ventileren van onwaarheden en het tonen van
geen respect voor de vele inspanningen die reeds door vele inwoners van Angeren zijn
gepleegd nemen wij hem op zijn zachtst gezegd zeer kwalijk!! Een en ander is nu
eindelijk op beeld vastgelegd. Hebben gemeentelijke bestuurders in deze geen
voorbeeldfunctie? Een en ander kan leiden tot ongewenste vrijbrieven aan de
burgerbevolking.
Stichting Strijdbaar Angeren, onze steun hebben jullie! Maar laat je niet verleiden tot
het bedenkelijke niveau zoals getoond door Jansen. Wat ons betreft moet de strijd
eerlijk en oprecht worden gevoerd.
Géén overleg meer voordat de verwezenlijking van de Toekomstvisie een feit is !!
Hoe dan ook wij zijn er op 20 augustus
De kermisklanten Angeren.

