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Klaas Otten "Het Baarsje" Blokzijl; Jan Renes; HSV Steenwijk
bericht aan alle gemeenteraadsfracties van de Gemeente Steenwijkerland

Geachte Fractie,

16 oktober hebt u van ons een mail gehad waarin wij de hengelsport onder uw aandacht proberen te brengen. Tot op
heden hebben wij daarop alleen een reactie gehad van de Partij van de Arbeid. Van de overige partijen zelfs geen
ontvangstbevestiging.
De indruk bij de gezamenlijke Hengelsportverenigingen is dat “de politiek” zich niet voor Hengelsport interesseert.
(Het kan ook zijn dat het gewoon aan uw aandacht ontsnapt is. Daarom is de mail als bijlage nogmaals bij deze mail
gevoegd.)
Uw fractie is niet de enige waarvan we nog niets gehoord hebben. Eigenlijk hebben we helemaal nog niets gehoord
behalve een reactie op een artikel in de Stentor. Het verhaal is door een lokale journalist opgepikt, en een paar regels
over het maken van visplekken aan het Steenwijkerdiep waren een aanleiding om het verschil van mening dat de HSV
‘s met aanwonenden van het Steenwijkerdiep hebben nog maar eens aan te wakkeren. Eerlijk gezegd hebben we geen
zin meer om op de aantoonbare leugens die namens de bewoners en de roeivereniging in de krant staan te reageren in
de pers. Men heeft de leugens zo vaak verteld dat men er zelf in is gaan geloven.
U zult begrijpen dat wij ons afvragen bij wie we in vredesnaam een steen door de ramen moeten gooien (bij wijze van
spreken) om de aandacht van de politiek te krijgen.
Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de boeg willen wij graag weten welke partijen het voor ons op gaan nemen.
3000 leden waarvan een groot deel in de Gemeente Steenwijkerland woont kunt u volgens ons niet negeren.
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