Democraten Echt-Susteren pakt het positief op.
2 april 2008. Korenwolven, zeggekorfslakjes, procedures, bestuurlijke spaghetti en 1
april. Wat heeft dat nou met DES te maken?
Het is een publiek geheim dat er gemeentelijke plannen bestaan om de huisweide bij
Huize Witham te Nieuwstadt door een projectontwikelaar te laten volbouwen met
woningen. Frappant is daarbij dat met name het CDA, de partij die bij de eerste
planvorming in de oude gemeente Susteren mordicus tegen was, nu welwillend blijkt te
staan tegenover deze plannen. Maar daar gaat het nu eigenlijk niet over. Waar dit
nieuwtje wel over gaat is dat wij op zaterdag 29 maart j.l. via e-mail een persbericht
hebben ontvangen van de stichting ‘De groene Sporenwolf’. Hierin werd aangekondigd
dat de stichting op a.s. Dinsdagavond een koppel korenwolven ging uitzetten op de
huisweide van Huize Witham. De opzet was volgens de stichting het frustreren van de
boze plannen van de gemeente. Een vertragingstactiek die jaren zou kunnen worden
volgehouden, zodat de huisweide als groene enclave kan worden behouden voor de
inwoners van Nieuwstadt.

Wat heeft dat nou met DES te maken? Welnu, gelet op de naam van de afzender van het
persbericht waren wij direct op onze hoede. Ook het tijdstip van de actie had iedereen tot
nadenken kunnen stemmen. Om te laten merken dat wij niet alles geloven wat er wordt
gepreekt is er namens onze partij op 31 maart de volgende reactie verstuurd in de vorm
van een telegram.
TELEGRAM.
Beste Evert -stop- bent weer te laat -stop- gistermiddag in stromende regen -stop10.000 zeggekorfslakjes uitgezet -stop- morgen meenemen -stop- sterk vergrootglas en
zachte pantoffels -stop- op tenen lopen en enkel fluisteren -stop-slakjes moeten nog
inburgeren -stop- namens Democraten Echt-Susteren -stop- George Montforts -stop-

Voor een goed begrip moet U weten dat zowel korenwolven als zeggekorfslakjes
zeldzame en bedreigde diersoorten zijn, die in het verleden er inderdaad voor gezorgd
hebben dat procedures jarenlang vertraging hebben opgelopen of projecten zelfs
helemaal zijn afgeblazen. Onze reactie op het persbericht is op 31 maart verstuurd,
zodat we in ons telegram konden verwijzen naar ‘morgen’ zonder aan te geven dat het
dan 1 april was. Hoewel de Limburgse kranten geen aandacht hebben geschonken aan
het persbericht, zijn er landelijk wel enkele reacties geweest. Positief is het feit dat de
stichting “De groene Sporenwolf’ op deze wijze de plannen voor de huisweide van Huize
Witham onder de publieke aandacht heeft kunnen brengen. Positief is te noemen dat het
rijk geconfronteerd wordt met haar eigen klaargemaakte bestuurlijke spaghetti. Positief
is te noemen dat oppositie voeren niet altijd gepaard hoeft te gaan met grimmige
uitspraken, maar dat verschillen in politieke standpunten ook op ludieke wijze kunnen
worden benaderd. Positief is te noemen dat nieuws ook wel eens leuk kan zijn en dat
onze partij al heel lang weet waar Abraham zijn mosterd vandaan haalt.
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