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“Al snel was ik slachtoffer van intimidatie. Mij werd door CDA-lid Victor
Salman, die 12 jaar wethouder was
geweest, een snelle politieke dood
voorspeld als ik niet snel mijn visie op
een aantal thema’s zou aanpassen.”
Piet Barnhoorn. Wethouder ruimtelijke ordening, periode 2002-2006 namens CDA

“Ik heb bijna 40 jaar met plezier
gewerkt in de gemeentelijke organisatie van Noordwijk. Ik heb me wel
altijd verbaasd hoe politici met elkaar
omgingen. Zeker op de ruimtelijke
ordening dossiers. Persoonlijke belangen strookten daarbij niet altijd met
het algemeen belang. Ik vond het mijn
plicht om dit nu eens een keer op te
tekenen en de scheefgegroeide relaties
en belangen in beeld te brengen.”
Ger Oostermeijer. Voormalig hoofd
financiën en controller, periode 19802018

“April 2020 ben ik opgestapt als wethouder. In mijn persbericht stond: ‘Ik
denk dat ik nooit een eerlijke kans heb
gekregen van een deel van de Noordwijkse partijleden.’ Er werden soms
dingen van mij verlangd die niet terug
te vinden waren in het CDA-programma
en/of coalitieakkoord. In de eerste
algemene ledenvergadering, ik was
nog geen 5 maanden wethouder, zei
men al dat ik geen ’CDA-wethouder’
was. De verwijten gingen over hun
eigen (vastgoed)belangen.
Inmiddels ben ik bestookt met brieven
van de advocaat van Paul Brandjes en
Victor Salman. Bovendien hebben zij
over deze kwesties brieven gestuurd
naar de gemeenteraad van Noordwijk.
Aangifte wegens smaad zou er zijn gedaan door Brandjes. In een mail heeft
hij mij leugenaar en smeerlap genoemd
en dreigde hij met schadeclaims,
huisuitzetting en narigheid.”
Henri de Jong. Wethouder ruimtelijke
ordening, periode 2019-2021, namens
het CDA

Beste inwoners van Noordwijk,
En nu is het genoeg! Belangenverstrengeling,
pertinente leugens, valse aantijgingen, intimidatie
in de Noordwijkse politiek… Deze zaken houden
Noordwijk bezig tot op de dag van vandaag.
Zaterdag 5 maart jl. stond het artikel ‘Noordwijk
en de worsteling met integriteit’ als Verhaal van
de Dag in het Leidsch Dagblad.
Ook wij zijn als voormalig functionarissen van
de gemeente Noordwijk geconfronteerd met
uitholling van de lokale democratie. Niets werd
geschuwd om ons onder druk te zetten. Om
besluitvorming te beïnvloeden. Om de uitslag van
gemeenteraadsverkiezingen te manipuleren.
Met één doel: het dienen van het eigenbelang
van enkelen. Oud-burgemeester van Noordwijk
Jan Rijpstra: “Niet-integer handelen en ondermijning zijn een gevaar voor de democratie. Dat
was voor mij in 2018 reden om het
integriteitsvraagstuk nader te onderzoeken.”
Het algemene, collectieve belang van álle
inwoners moet centraal staan. Wij roepen de
nieuwe gemeenteraad op om zo snel mogelijk
een onderzoek te starten naar misstanden in
de Noordwijkse politiek.
Stop de ongewenste beïnvloeding
van de lokale politiek! Daar heeft Noordwijk
recht op. Daar heeft ú recht op.
Met vriendelijke groeten,
Henri de Jong, ex-wethouder
Gerben van Duin, ex-wethouder
Hans Bakker, ex-wethouder
Ton van Rijnberk, ex-wethouder
Piet Barnhoorn, ex-wethouder
Ger Oostermeijer, ex-ambtenaar

“Ik wist waar ik aan begon. Door de
enorme vastgoedbelangen moet je als
wethouder ruimtelijke ordening een
dikke huid hebben. Toch heb ik momenten meegemaakt die mijn voorstellingsvermogen te boven gaan…
Waarbij waarden en normen ver te
zoeken zijn en het volledig draait om
eigenbelang. Mijn maag draait nog om.
De pertinente leugen dat een projectontwikkelaar voor miljoenen is bevoordeeld, gaat echt over grenzen.”
Hans Bakker. Wethouder ruimtelijke
ordening, periode 2014-2019, namens
PUUR Noordwijk

“Het combineren van de functie van
wethouder ruimtelijke ordening c.q.
lid van de raadscommissie ruimtelijke
ordening, en gelijktijdig de functie
vervullen van directeur van een adviesbureau op het gebied van ruimtelijke
ordening, is naar mijn mening - vanwege de kans op belangenverstrengeling - niet acceptabel. Mijn opvatting
hierover leidt al 25 jaar tot nepnieuws
gebaseerd op complottheorieën en
valse beschuldigingen aan mijn adres.”
Ton van Rijnberk. Wethouder grondzaken en ruimtelijke ordening, periode
2004-2010, namens D66, GroenLinks,
PvdA

“Ook ik ontkwam niet aan intimiderende teksten van Paul Brandjes
vlak voor de verkiezingen van 2018:
‘Ik maak je partij kapot’. Niet lang
daarna volgden de krantjes met
nepnieuws en valse beschuldigingen.
En de opmerkingen vlak na de vorige
gemeenteraadsverkiezingen; ‘Zo, dat
is gelukt en ik ben nog niet klaar’. Na
17 jaar wethouder te zijn geweest in
Noordwijk kan veel over mij gezegd
worden, maar NIET dat ik lid ben van
een criminele organisatie.”
Gerben van Duin. Wethouder financiën
en sport, periode 2002-2019, namens
PUUR Noordwijk

