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Geachte mijnheer Van der Spelt, 

In de Steenbergsche Courant van vrijdag 08 maart jl. is een groot redactioneel stuk 

opgenomen over uw persoon als raadslid en als kandidaat van D66 voor de PS. 

Hierin worden diverse uitspraken van u aangehaald waarmee u de kiezers uit Steenbergen, 

waar onder ook die van Dinteloord, aangeeft op welke gronden zij voor u zouden moeten 

kiezen. Onder meer wilt u een mooi Brabant voor uw zoontjes die u later recht in de ogen 

wenst te kijken. Ik neem aan dat die uitspraak ook op anderen in de gemeente en dus ook voor 

de Dinteloorders geldt? 

U gaat er voor om “samen met de bewoners” de transitie te maken, zoals plaatsing van 

windmolens, die “een gevolg zullen hebben op de inrichting van ons voor het buitengebied”. 

Samen met ons bewoners wilt u zicht inzetten voor verbetering van de leefomgeving in 

dorpen en buurtschappen”. Tot zover uw pleidooi voor uzelf. 

Vervolgens kijk ik naar uw lokale verkiezingsprogramma: 

* “De komende vier jaar gaat D66 ervoor zorgen dat er een … verbinden geluid klinkt binnen en 

buiten het gemeentehuis. Wij zullen op een stevige en constructieve manier het geluid van de 

inwoners, .. en verengingen laten horen”. 

* ” De komende vier jaar gaat D66 ervoor zorgen dat er een progressief en verbinden geluid klinkt 

binnen en buiten het gemeentehuis. Wij zullen op een stevige en constructieve manier het geluid van 

de inwoners… en verengingen laten horen”. 

* “Daarbij handelen wij steeds pragmatisch, nuchter en op basis van feiten”. 

* “ D66 is voor democratische vernieuwing en voor het betrekken van mensen bij de 

besluitvorming van de overheid. Daarom wil D66 dat mensen de mogelijkheid hebben om zelf 

(‘van onderop’) een referendum  organiseren en is daarom voorstander van het bindend 

correctief referendum”. 
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Uitgerekend die laatste slogan uit uw verkiezingsprogramma “samen sterk” staat vermeld op 
de dorpssofa in Dinteloord, die gezamenlijk door en met  de bewoners daarvan tot stand is 
gekomen. 

Als democratische gekozen vertegenwoordiger van de bevolking in Steenbergen geeft u zich 
ongetwijfeld voortdurend rekenschap van de op u genomen verantwoordelijkheden en 
verplichtingen voortvloeiend uit uw partijprogramma en die om te zetten in daadkracht en  
ook adequaat toe te passen. 

Uit uw recente uitspraken over de te realiseren Megamolens is bovenstaande voor de 
bewoners van Dinteloord, die voor een extreem lange periode, ernstig bedreigd dreigen te 
worden in hun leefbaarheid en economische belangen niet op te maken. Windmolens ja, 
maar u vindt toch ook :geen mastodonten van>> 150 m. hoog en zo dicht bij ons dorp. 

Zoals u bekend heeft Dinteloord uit alle aspecten van het zgn. “mandje van Steenbergen”, in 
het verleden, het heden en , als er nu niet wordt gekozen tegen deze monstrueuze 
bouwsels, ook in de toekomst ,van  inclusief uw kinderen, te lijden onder slechts de 
grootschalige lasten. Het mandje is gebleken een Dinteloords mandje te zijn. 

Ik, en samen met mij vele honderden Dinteloorders  waaronder ongetwijfeld ook uw kiezers, 
rekenen op uw tegenstem. U kunt bij de beeldvormende vergadering van woensdag a.s. 
mede het verschil maken tussen ,de door u nadrukkelijk voorgestane, leefbaarheid of  on- 
leefbaarheid voor vele Dinteloordse kinderen en volwassenen. 

 

Ik dank u voor uw aandacht. 
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