Het lek van de gemeente Geldermalsen
Ter verduidelijking de feiten aangaande “het lek van Geldermalsen” op een rijtje.
Vooraf moet duidelijk zijn dat uit onderstaande geen enkele conclusie getrokken kan worden
aangaande de identiteit van de klokkenluider wiens informatie heeft geleid tot het artikel van
27 april, 2015
Binnen Leefbaar Geldermalsen geldt een zeer duidelijke afspraak aangaande geheime en
vertrouwelijke raadsstukken en de inhoud van Groot Geldermalsen. Iedereen is er van
doordrongen dat ondergetekende geen gelofte heeft afgelegd.
De actieve leden van Leefbaar Geldermalsen dienen er dus rekening mee te houden dat ik niet
gebonden ben aan een belofte of eed waardoor ik iets niet kan publiceren. Sterker nog
wanneer men van mening is mij iets te moeten vertellen dient men er ten alle tijden rekening
mee houden dat het in de krant kan eindigen.
Ik ben eindverantwoordelijk voor de inhoud van de krant en niemand anders heeft daar enige
invloed op. Het enige waar men op kan en mag rekenen is dat ik nimmer de namen van mijn
bronnen bekend maak, ook nu niet!
Voor wat betreft de identiteit van de klokkenluider kan ik wel zeggen dat dit iedereen kan zijn
die vooraf kennis had van de nota. (dus raads- & commissieleden, College, burgemeester en
betrokken ambtenaren)
Ik heb echter een paar uurtjes besteed aan het doorspitten van mijn mailbox en moet
constateren dat er een lid van Leefbaar Geldermalsen is die niet altijd even zorgvuldig is
geweest met informatie en deze ook met ondergetekende heeft gedeeld. Zie de toegevoegde
mailtjes.
Naar mijn mening kun je hier spreken van een zeer naïeve actie wat onder meer blijkt uit het
feit dat ze deze mailtjes telkens vanaf de mailserver van de gemeente Geldermalsen zijn
verstuurd. Het is dus zeer eenvoudig om deze te achterhalen!
We mogen dus vaststellen dat het raadslid Joke Vrouwerff geheime informatie heeft gedeeld
met derden. Wat we hieruit “niet” kunnen concluderen is dat zij de bron is van het artikel op
GrootGeldermalsen.nl.
Wat ons betreft is het een zaak van de raadsfractie wat er met deze informatie wordt gedaan.
Met vriendelijke groeten,
John Tapperwijn
6 mei 2015
In papieren vorm gedeeld met Jos Rietbergen fractievoorzitter van Leefbaar Geldermalsen.

