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DE GROENE SPORENWOLF INFORMEERT
Ja, nog vóór de kermis in Nieuwstadt (29 juni as) ligt ie op de mat, de 11e informatiefolder van Stichting De Groene Spo-
renwolf. De redactie heeft hard gewerkt om deze zomer-editie op de rails te krijgen en verblijd U weer met nieuwtjes over
de leefbaarheid in Nieuwstadt en omgeving. Wij wensen U veel leesplezier en alvast een fijne vakantie toe.

"LEEFBAARHEID HOUDT NIET OP AAN DE GEMEENTEGRENS”

Namens het IVN Land van Swentibold / Born ontving De Groene Sporenwolf op 24 april jl een schrijven om stelling te ne-
men tegen de aanvraag voor een kapvergunning van de Gemeente Sittard-Geleen van weer 92 bomen en 10.660m2 hout-
opstand zoals in de Trompetter van 16 april jl was gepubliceerd.
De aanvraag werd gedaan door het Liof ivm aanleg van een industriepark.

Wij zeggen KAPPEN MET KAPPEN!

Het gaat hier om volstrekt zinloos kap-
pen van alle eiken langs de nu doodlo-
pende Langereweg (tegenwoordig Mit-
subishi Avenue) en de houtopstanden
rechts en links van deze weg. De weg
blijft omdat de loodsen van Langen Mit-
subishi Distribution Center bereikbaar
moeten blijven.
Ook voor de geplande uitbreiding van
deze loodsen is de kap niet nodig. In-
middels is er begonnen aan het door-
trekken van het (domweg) verwijderd
stukje fietspad richting Nedcar en Born.
Vermoedelijk vinden de "heren" bij het
Liof een groot kaalgeslagen terrein met
grote loodsen veel mooier dan een
landschappelijke inpassing aan de rand
van het Limbrichterbos met restanten
groen voor de zo dringend noodzakelij-
ke dwarsverbinding in de Ecologische
Hoofd Structuur langs het Duitse grens-
gebied (Rode Beek) naar de Grens-
maas.
De uitermate belangrijke absorptie van fijnstof door deze volwassen bomen en houtopstanden aan de randen van en in dit
industriegebied, met veel en nog steeds toenemend logistiek verkeer, wordt door het eventueel kappen onnodig vermin-
derd. De bomen en houtopstanden vormen belangrijke coulissen die de landschappelijke waarden van dit gebied verhogen
en de enorme massaliteit van de opslagloodsen enigszins camoufleren. Als belangenbehartiger van de leefbaarheid in de
meest ruime zin van het woord in de kern Nieuwstadt acht Stichting De Groene Sporenwolf het kappen van de bomen en
houtopstanden onaanvaardbaar. Het uitzicht richting westen is voor de inwoners van Nieuwstadt toch al niet al te florissant
(NedCar). Met het kappen van het huidige aanwezige groen zal dat alleen maar verslechteren. Wij willen zelfs voor een
aanzienlijke extra aanplant op dit zogenoemd “bedrijvenpark” pleiten, evenals voor de terreinen van NedCar gelegen langs
de N295! De bomen langs de Langereweg hebben verder een belangrijke functie als geleiding voor vleermuizen, in een ge-
bied dat door de aanleg van de nieuwe N297 reeds aanzienlijk voor vele diersoorten, waaronder diverse soorten vleermui-
zen, is ontregeld. DGS doet een verzoek aan B+W en gemeenteraad van Sittard-Geleen om de kapvergunning te weige-
ren. Alleen op die manier zal het inmiddels ernstig besmeurde blazoen van de gemeente Sittard-Geleen waar het gaat om
(illegale) kaalslag nog enigszins opgepoetst kunnen worden.

de eiken langs de Mitsubishi Avenue, voorheen de Langereweg richting Born.
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De stichting dankt hierbij alle gulle gevers

OVV: STICHTING DE GROENE SPORENWOLF

Stichting De Groene Sporenwolf heeft haar zienswijze inmiddels niet alleen kenbaar gemaakt aan het college van B&W en
gemeenteraad van Sittard-Geleen maar ook aan B+W en gemeenteraad van Echt-Susteren, Liof te Maastricht èn Gedepu-
teerde Staten + Provinciale Staten van de Provincie Limburg.

Met IVN Land van Swentibold/Born zullen wij samen blijven strijden tegen dommigheid. Dit zal niet de laatste keer zijn dat
DGS over de gemeentegrenzen heen gaat!

ER GAAT NIETS BOVEN EEN KOELE KORENWOLF!

Stichting De Groene Sporenwolf had ongeveer heel Nederland
tuk toen zij een tijdje geleden aankondigde korenwolven in de
strijd te gooien om de bebouwing van de huisweide bij Witham
tegen te houden.
Een uitgegeven persbericht over deze actie belandde op de web-
sites van De Telegraaf, de Tweede Kamer, Dagblad De Limbur-
ger en noem maar op.

De NRC, de kwaliteitskrant voor intellectueel Nederland, plaatste
het bericht zelfs in haar dagblad, evenals het Financieel Nieuws-
blad trouwens.
Niemand had in de gaten dat de, overigens niet genoemde, da-
tum van uitzetting een heel bijzondere was: 1 april.
Na de actie stonden we ineens op de Wikipedia-lijst van beste 1
aprilgrappen in 2008 en zelfs de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten besteedde er in haar weekblad aandacht aan. En dat
allemaal omdat we gewoon wat zaken aan elkaar gekoppeld had-
den: waar de beschermde korenwolf huist mag niet gebouwd
worden en de Gulpener Bierbrouwerij brengt een witbier onder de
naam Korenwolf op de markt. Een kwestie van logisch nadenken
en een kind doet vervolgens de was! Op de site
www.groenesporenwolf.nl zijn foto’s te vinden van onze actie,
evenals publicaties die rond de stunt overal in den lande versche-
nen zijn. Breng een bezoekje aan de site en geniet nog maar
eens lekker na! Voor een lifeverslag van deze actie is er een film-
pje gemaakt dat te zien is op de internetsite van youtube.

Zie: http://nl.youtube.com/watch?v=6mW5_9S8xTo of zoek naar sporenwolf of landroof huize Witham.

LANDROOF WAT IS DAT?
Victoria Koblenko en Puck Kniesmeijer nemen bouwplannen in Nederland onder de loep in het
VPRO-programma Landroof. Maakt U zich zorgen over een plek in Nederland waar natuur ver-
loren gaat door bebouwing? Maak met foto's en video's zelf melding van Landroof! En wie zien
we daar ook? Ja, Stichting de Groenesporenwolf uit Nieuwstadt. Kijk maar eens op de internet-
site: www.landroof.nl/profile/DeGroeneSporenwolf

Bij donaties vanaf € 20,- ontvangt U een fraaie verjaardagskalender
met natuurfoto’s en dorpsgezichten van Nieuwstadt e.o. door Henk Bril.

een kalender die jarenlang bijv. als verjaardagskalender op ieders wc kan hangen

DORPSBEWONERS BENADERDEN DGS met de volgende andere onderwerpen, waar we in de
volgende folder op terug zullen komen:
1. Energiecentrale Sittard noord. De beloofde emissiecijfers zijn nooit gepuliceerd (wethouder Janssen). Wat was de oor-
zaak van het ontploffen van de centrale? Welke maatregelen voorkomen een dergelijke calamiteit in de toekomst? Nieuw-
stadt ligt onder de rook van die centrale.
2. Uitbreiding Sica Sittard Noord. Zes keer brand in 6 jaar. Nu geplande uitbreiding t.b.v. "electrotechnisch schroot" (fikt
ook lekker). De opslagplaatsen komen steeds dichter naar onze zuidgrens.Waarom zoveel branden; welke preventiemaat-
regelen zijn genomen?
3. Beplanting Noord van de N297 (Nusterweg/Vloedgraaf). Er is nog steeds geen start gemaakt. Het geld is er. Waarom
zo lang gewacht; wanneer realisatie?
4. Grond tussen Christinaweg en Randenborgweg. Ooit aangegeven als "landbouwgebied met een natuurhistorische
waarde" en zonder aankondiging omgedoopt tot "potentieel woongebied", is aangekocht door een projectontwikkelaar. Wat
zijn de plannen?
5. de illegale bomenkap langs het spoor zonder geluidswerende voorzieningen?

De korenwolven op dat moment nog in een gesloten mandje.



Open ruimte rond Huize Witham, Wattham. Wittem, Wette …, huisweide, bongerd, boomgaard, de open ruimte rond Huize
Withem heeft meer namen dan overlevingskansen. De huidige open ruimte is meer dan duizend jaar oud maar zij wordt
steeds meer aangetast en dreigt zo klein te worden dat zij de naam open ruimte helemaal niet meer verdient. En toch is ze zo
belangrijk. Juist hier zijn de wallen en de grachten van het oude Nieuwstadt het meest zichtbaar. De open ruimte ligt er zo
groen, zo mooi, zo kwetsbaar bij. Huize Witham en de tiendschuur zijn rijskmonumenten dreigen hun natuurlijke context te

verliezen want hun monumentale waarde wordt mede bepaald door de vrije ligging in een grote open en vrije ruimte.
Maar zie er daalde een projectontwikkelaar – van goed allooi, zijn naam is van de Looy – af naar Nieuwstadt en hij zeide:
“ Vreest ik heb er al voor gezorgd dat Huize Withem en de Tiendschuur gerestaureerd werden en nu zal ik ook de open ruim-
te redden. Ik zal er nog meer woningen bouwen en om het authentieke historische karakter te bewaren zal ik de huisweide
veranderen in een soort parkje met bomen een veel gras.”
B&W van Echt -Susteren geraakten bevangen van vreugde en zagen huizen verrijzen die ze zelf niet hoefden te bouwen en
zagen ook het geld al binnenstromen. Zij zeiden tegen de projectontwikkelaar wij zijn wel bereid het bestemmingsplan te wij-
zigen.
Maar niet iedereen is vervuld van blijdschap. Omwonenden en andere inwoners van Nieuwstadt maken zich klaar brieven,
nota’s en publicaties te schrijven. Er is een Nieuw Platform Witham opgericht om het verzet te bundelen en de Groene Spo-
ren Wolven zullen in actie komen. Groen Links zal in de gemeen-
teraad aan de bel trekken.
De Bond Heemschut en de Stichting Limburgse Kastelen zullen
gevraagd worden om hun bezwaar van 1994 te herhalen en ook
Nieuw Platform Witham zal een bezwaarschrift indienen. Tenslot-
te zullen ook inwoners van Nieuwstadt gevraagd worden verzet
aan te tekenen en bezwaar te maken.

Enkele bezwaren:
1. het unieke kader waarin Huize Withem cum suis is gelegen
heeft niet alleen een landschappelijke, maar ook vooral een grote
cultuurhistorische waarde die vooral verloren zal gaan.
2. De nieuwe plannen van 2008 herleiden de open ruimte tot
een dus dusdanig kleine omvang dat de landschappelijke waarde
eigenlijk tot nul wordt gereduceerd.
3. De nieuwe plannen verstoren in verregaande mate de zicht-
lijnen tussen de historische stadskern en het complex Witham. In
de plannen van de projectontwikkelaar wordt misleidend ge-
schermd met de termen ‘ open karakter van de bebouwingstruc-
tuur en voldoende zichtlijnen ‘ want de plannen voorzien inten-
sieve bebouwing en afscherming van het zicht op de St - Jans-
wal.
4. Ook de monumentale waarde van het complex Witham is
mede afhankelijk van de aanwezigheid van een open ruimte van
enige omvang.
5. De nieuwbouwplannen leiden tot een ongewenste verkeers-
drukte in de groene long van Nieuwstadt
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VREEST NIET ?????

Niet te geloven, zo mooi is het dus echt. ( bron: Microsoft virtual earth )

"Nog geen bouwvergunning, maar wél al piketpaaltjes!
Voorbarig?

Of toch al onder de tafel geregeld?"



6. In demografisch opzicht is er helemaal geen behoefte aan nieuwbouw en zeker niet op deze oplek. Binnen Nieuwstadt zijn
er nog voldoende alternatieven zonder dat het groene hart van Nieuwstadt wordt aangetast.
7. B&W laten zich in hun beleid t.a.v. de nieuwbouwplannen meer leiden door financiële en effiency-overwegingen dan de
zorg om een leefbaar en groen Nieuwstadt. Daarom staan zij woningbouw toe in een kwetsbaar gebied.
8. De plannen miskennen de onmiskenbare samenhang tussen rijksmonumenten, open ruimte wallen –en grachten en de
historische bebouwing langs de St-Janswal.
Werk aan de winkel dus voor mensen die het met deze bezwaren eens zijn. Neem contact op met Stichting de Groene Spo-
renwolf, het Nieuwe Platform Witham of met Groen Links. Maak een bezwaarschrift en vraag ondersteuning hiervan bij deze
drie instanties onder het motto:
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Binnenkort verschijnt er een nieuw boek over de huisweide rond Huize Witham onder de titel:

“ Het laatste relict, verleden, heden en toekomst (?) -
van een huisweide, de open ruimte rond Huize Witham te Nieuwstadt”.

Het boek is geschreven door Roel Verstaen
die reeds meerdere publicaties over Nieuwstadt op zijn naam heeft staan.

Henk Bril heeft er prachtige foto’s bij gemaakt waardoor het een echt kijk - en leesboek is.
Het boek zal ongeveer 60 pagina’s tellen.

In de laatste paragraaf worden er ook suggesties gedaan voor de herinrichting van het gebied.
Inwoners van Nieuwstadt kunnen het boek aanschaffen tegen de gereduceerde prijs van 15 euro.

Geïnteresseerden van buiten Nieuwstadt betalen 20,- euro.
U kunt een exemplaar via e-mail reserveren bij Roel Verstaen en/of Henk Bril.

rverstaen@gmail.com of henk@astrobril.nl

Een tekening van het ontwerp bouwplan zoals het momenteel gepubliceerd is.
Bron: Quant architectuur.

“Zou je niet een straat ombuigen
of een stuk grond sparen

als je daarmee jongeren er aan kunt herinneren wat hun vaderen waren…. “

Elsenewal

St Janswal

Huiz
e W

ith
am
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’t IS STIL AAN DE OVERKANT!
Het is al geruime tijd akelig stil rond de spoorweg-
overgang aan de Neerveldsweg bij Nieuwstadt. Voor
de GroenLinks-fractie in Echt-Susteren reden om
maar weer eens aan de bel te trekken bij het college
van B en W.

In haar vergadering van 1 februari 2007 heeft de ge-
meenteraad van Echt-Susteren unaniem besloten om de
overweg aan de Neerveldsweg definitief open te houden
en om te bouwen tot een AHOB-installatie. Uit ingewon-
nen informatie was GroenLinks reeds gebleken dat Pro-
Rail voornemens was de werkzaamheden in oktober
2007 te voltooien. We schrijven nu juni 2008 en moeten
constateren dat er nog helemaal niets gebeurd is bij de
spoorwegovergang.

GroenLinks Echt-Susteren wilde van het college weten
of het enig idee had wat de toekomstplannen waren van
ProRail m.b.t. de Neerveldsweg en indien hier onduide-
lijkheid over bestond of het college dan bereid was om schriftelijk opheldering te vragen bij die firma en van deze club een
actuele tijdplanning te eisen inzake de voorgenomen werkzaamheden.

Uit de beantwoording door het college bleek dat ProRail al lange tijd niets meer van zich had laten horen en dat de ge-
meente Echt-Susteren er ook geen enkel zicht op had wat er nog stond te gebeuren aan de Neerveldsweg. Men kondigde
aan om opheldering te vragen bij die firma. Misschien heeft ProRail inmiddels ook ingezien dat de Neerveldsweg eigenlijk
een heel veilige overweg is waar niet voor tonnen aan gesleuteld hoeft te worden. Aan de ene kant zou dat mooi zijn omdat
veel inwoners van Nieuwstadt (en Stichting De Groene Sporenwolf natuurlijk) dan alsnog gelijk krijgen. Aan de andere kant
zou dat een grof schandaal zijn omdat er dan jarenlang veel tijd, geld en energie over de balk zijn gesmeten.

GEDACHTENKRONKELS VAN EEN GRIJZE SPORENWOLF.
NU ZIJN WIJ ER WEL, MAAR ZIJN WIJ WEL WEL?

De te vaak eenzijdige concentratie op economische groei door bedrijfsleven en provinciale en gemeentelijke overheid heeft
ook in onze eigen omgeving, dus direct waarneembaar, al veel kapot gemaakt.
Als u kijkt wat er de laatste jaren 3 jaar is gebeurd en nog gepland staat op het gebied van infrastructuur en woningbouw in
Nieuwstadt en haar directe omgeving is dat het volgende :
• Aanleg provinciale autobaan in 2006 dwars door de groene randomgeving van Nieuwstadt.

• Bouw van een gemeentelijke verbrandingscentrale, die al 2 keer serieuze brandproblemen heeft gehad op de grens
van Sittard en Nieuwstadt. Wat uit de schoorsteen komt waait bij zuid/west wind over Nieuwstadt.
• Goedgekeurde mogelijke aanleg te zijner tijd door provincie en gemeenten van een yard c.q. parkeer- en ombouw-
plaats van auto’s voor NedCar en andere bedrijven tegen de kern Nieuwstadt aan.
• Daaraan gekoppeld de aanleg van een yardspoor dwars door de kern Nieuwstadt voor het vervoer van de yardauto’s.

• Aanleg van een mooie groene wandelstrook “ter compensatie” en verdoezeling van de geplande yard en het yardspoor.

• Aanleg van een groot nieuw industrieterreinen (nu nog redelijk leeg) in de directe omgeving van NedCar.

• Afbreken door provincie en gemeente van twee boerderijen in de directe omgeving van Nieuwstadt .

• Bouw van een mogelijke paardenstoeterij door maatschap Ubachs waardoor ter plekke de robuuste ecologische hoofd-
structuur wordt aangetast.
• Mogelijk verdwijnen van een groot gedeelte van de groene speelweide bij het huidige sportcomplex De Sjirp door ver-
plaatsing en nieuwbouw van tennispark en mogelijke nieuwbouw op het terrein van het huidige tennispark.
• Mogelijke verplaatsing van algemene voorzieningen als de basisschool en het gemeenschapshuis vanuit het hart van
de kern naar de periferie.
• Mogelijke aanleg van een golfterrein aan de rand van de kernen Nieuwstadt en Limbricht. Het bouwen van 26 wonin-
gen op de resterende groene historische weide van Huize Witham. De provinciale overheid heeft als uitgangpunt in haar
coalitieakkoord staan goede infrastructuur (wegen en bedrijventerreinen), cultureel aanbod en goede huisvestigingsmoge-
lijkheden. Wij lezen zeer weinig over gezonde lucht, voldoende ruimte en natuur. Die zijn namelijk, dat is duidelijk bewezen
(door veel onpartijdige wetenschappelijke artikelen), niet onuitputtelijk. Dat betekent dat de resterende ruimte die we nog
hebben teveel economisch wordt benaderd. Kijk maar naar het Grensmaasproject, waar natuurcompensatie alleen wordt
bepaald door de opbrengst van de kiezel en niet door de zorgzaamheid van de overheid richting burger. Kijk naar de nieu-
we en oude bedrijventerreinen. Hoeveel leegstand is er en hoeveel nieuwe terreinen worden er aangelegd? Sint Joost,
Baakhoven, Langereweg! De bedrijfskavels groeien veel sneller dan de werkgelegenheid. Provincies leggen (bewust) de
gemeentelijke ambities niet genoeg aan banden. Veel gemeenten stellen de grond goedkoper dan andere gemeenten ter
beschikking, waardoor de ondernemer ook sneller zal verhuizen en leegstand achter laat. Meer dan een kwart van de Ne-
derlandse bestaande bedrijventerreinen, samen goed voor 25.000 ha grond oppervlakte is sterk verouderd. Veel mensen
ergeren zich dan ook groen en geel aan al die bedrijventerreinen.
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nou ja, helemaal stil? ….ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting…….
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FIETSPAD JA, FIETSPAD NEE!!!
U zult wel denken, hoe zit het nu eigenlijk met dat fietspad langs de Mit-
subishi Avenue (voormalige Langereweg)? In de kranten wordt er regel-
matig over gerept. Lokale politici ruiken publiciteit en proberen in beeld te
komen onder het mom van “ik regel dat wel even”. Resultaat is dan wel
overleg tussen Echt-Susteren en Sittard-Geleen waarna men echter plot-
seling inziet dat het om heel veel centjes gaat en men (Sittard-Geleen)
die liever aan andere “belangrijkere” zaken spendeert dan aan de inwo-
ners van Echt-Susteren, nu de Gemeente Echt-Susteren weigert mee te
betalen, met als argument dat het grond van Sittard-Geleen is. Het op-
knappen kost 300.000 Euro. Het is toch eigenlijk wel schandalig is dat de
gemeente Echt-Susteren niet wenst mee te betalen. B&W had zich moe-
ten realiseren dat er veel schooljeugd uit Nieuwstadt van deze weg ge-
bruikt maakt, en dat het er primair niet om gaat wie moet betalen, maar
om de veiligheid van de Nieuwstadtse schooljeugd die naar Born moet
fietsen. Vooral niet aan meewerken en liever naar de provincie wijzen.
Kop in het zand dus, m.a.w. struisvogelpolitiek ten top. En wie is er weer
de dupe? Ja hoor, de burger, in dit geval vooral inwoners van Nieuwstadt:
behalve de scholieren, ook werknemers van NedCar, eigenlijk iedereen
die op de fiets of brommer van A naar B wenst te gaan zonder daar de
onnodig kilometers extra voor om te moeten rijden. Nog gekker in deze is
dat er onlangs wel al enig voorbereidend werk geleverd is!!! Uit welk potje
wordt dit dan betaald? Dames en heren politici, kijk nu eens wat verder dan tot aan uw eigen gemeentegrens! Weet U het
nog? De Limbrichterweg (de veldweg vanuit Nieuwstadt richting het Limbrichterbos, een veelvuldig gebruikte wandel- en
fietsroute) werd destijds door de komst van de N297 ook al zonder pardon als uitvalsweg afgesloten. Oké, er zijn grenzen
maar die grenzen worden nu wel overschreden door er niet overheen te kijken.
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De overheid en bedrijfsleven zeggen dat duurzame groei en milieu hand in hand kunnen gaan. Dat is een mythe. Waar on-
ze huidige beschaving (bouw, fabrieksterreinen, pretparken, golfbanen) verschijnt wordt het milieu in veel gevallen aange-
tast. Men wil steeds meer en meer. Als de productiegroei afneemt, raakt iedereen in paniek. Cijfers bepalen teveel onze re-
actie. Om te blijven produceren zijn we afhankelijk van niet door de mens zelf gemaakte zaken, zoals de lucht, grondstof-
fen, ruimte en de zee. Als een projectontwikkelaar huizen bouwt, voegt hij toe aan het bruto-nationaal product. Dat is pri-
ma. Mensen moeten goed kunnen wonen. Maar als door teveel of verkeerde bebouwing (uitdijende buitenwijken, industrie-
terreinen, golfbanen, pretparken) teveel ruimte en authentieke, niet te vervangen natuur verdwijnt, wordt dat verlies niet af-
geboekt. In tegendeel, men creëert weer een stukje compensatie (groene rand met recreatiemogelijkheden) waardoor
weer authentieke ruimte en natuur verandert c.q. verdwijnt. Kortom, onze productie versluiert teveel wat er met het milieu
gebeurt. Duurzame groei is de formule waarmee een gedeelte van het bedrijfsleven en overheid ons al jaren probeert ge-
rust te stellen. De Stichting Het Limburgs Landschap heeft in de hele provincie op dit moment 58 aankopen en beheerpro-
jecten onder har hoede. In het smalste gedeelte van Nederland vindt u geen enkel project van Stichting Het Limburgs
Landschap. Dit smalste deel van Limburg zit reeds vol met huidige en geplande industrie. Wij zijn niet tegen woningbouw
en industrieterreinen. Integendeel, dat is ook een wezenlijk onderdeel van ons bestaan. Maar ons bestaan bestaat ook uit
ruimte, gezonde lucht, natuur en zuiver water en die zijn niet onuitputtelijk!
Veel mensen voelen zich door overheid en bedrijfsleven meer consument dan mens. GELD IS EEN DOEL geworden IN
PLAATS VAN EEN MIDDEL. We worden hierdoor zegt men wel rijker, maar volgens velen niet gelukkiger. De onvrede bij
de nog uitsluitend als consument gedefinieerde burger kan alleen maar toenemen. Gelukkig sijpelt die onvrede ook drup-
pelsgewijs door naar de overheid. Het is echter zaak om de overheid indien nodig ter verantwoording te roepen als men
probeert om de burger te benadelen met verhalen die te vaak de werkelijkheid niet weergeven. Het is jammer dat men onze
gekozen vertegenwoordigers zodanig moet controleren. Dat is niet de bedoeling van de verkiezingen.
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Een begin is er, nu nog een kwestie van afmaken.


