Betreft: Erratum in mijn brief dd. 6 april jl.

Geachte wethouder, geacht raadslid,
Graag wil ik mijn excuses aanbieden voor mijn fout in mijn brief dd. 6 april jl. waarin ik begon met de
inhoud van de eed die wordt afgelegd bij aanstelling van hoge ambtenaren. Ik werd door een
deskundige erop bewezen dat u niet tot deze categorie behoort en dat u “slechts” gehouden wordt
de grondwet te respecteren, geen giften aan te nemen en dat u uw plichten als lid van het
gemeentebestuur naar eer en geweten zult vervullen.
Zoals ik ook mijn kinderen heb geleerd is fouten maken menselijk maar moet je dezen wel zo snel
mogelijk herstellen en daar lering uit trekken.
Ditzelfde wil ik graag meegeven aan u wethouders en nog twijfelende raadsleden. Herstel uw fouten
ten aanzien van het N65 project en luister ook naar deskundigen en specialisten. Veel informatie is al
beschikbaar en het siert u om deze goed tot u te nemen en waar nodig meer deskundigheid in te
schakelen (deze is volop aanwezig binnen Vught), nader onderzoek te laten verrichten zoals een
dynamische verkeersanalyse op de nu al bekende knelpunten waarin ook het fietsverkeer is
meegenomen en met betrekking tot de financiën meerdere scenario’s te analyseren en stresstesten
te laten ondergaan. Meten is weten.
Specifiek gericht aan de heer Toine Van de Ven verantwoordelijk voor de financiën zou ik hier aan
toe willen voegen uw collega Mark Rutte te volgen die ook geschiedenis heeft gestudeerd maar voor
de financiën zich laat voorlichten door specialisten. Hier door heeft hij de laatste jaren een prudent
beleid gevoerd en kunnen wij nu een moeilijke periode vanwege het Covid-19 virus relatief goed
doorstaan. Dit houdt ook in dat het mij verstandig lijkt eerst de gevolgen hiervan af te wachten
alvorens langdurige verplichtingen aan te gaan.
Tenslotte wens ik u nogmaals veel wijsheid toe en hoop dat u de moed heeft fouten te erkennen en
te herstellen en deskundigheid in te huren indien nodig.
Met vriendelijke groet,

Hubert Verheijen een bezorgde Vughtenaar

