Ingezonden email
Onderwerp: NRC 6 juni; zo gaat het grote bedrijven en rijke boeren krijgen voorrang

Oproep aan de GR van HK om eindelijk is zijn/haar verantwoordelijkheid te nemen en te
doen waar volksvertegenwoordigers voor staan!
Ook om eindelijk eens naar Arjen Voogt te luisteren en oudere krantenartikelen over het
omleiden van de energiestroom van de huishoudens naar de datacenters. Zowel het NHD (
Martijn Gijsbertsen) heeft er over geschreven, na het doen van een WOB-verzoek en Henk
Cornelissen heeft er ook over geschreven in de WC (de Wieringenkrant, helaas door de wc
gespoeld door de SDU)
Maar allereerst lees l artikel in de NRC van zaterdag 6/7 juni; de verrommeling van een oerHollandse polder; Enorme windturbines in de Wieringermeerpolder zouden
honderdduizenden huishoudens van groene stroom voorzien. Nou, mooi niet, de stroom gaat
naar de datacenters en de burger betaalt daar aan mee, betaalt ervoor en moet er voor boeten.
Dus niets aan lusten, alleen meer lasten. Het is zelfs zo, dat het kan zijn, dat je geen
toestemming (meer) krijgt om zonnepanelen op je eigen dak te laten leggen.
Ik zie de heer Meskers nog huilebalken bij zijn zgn ontslagaanbod, de facto niet gedaan, wel
getreurd over en gememoreerd aan die tijd ervoor, een week eerder nog met 50? man door
HK had gebabbeld, ik bedoel gewandeld al Engels sprekend met zijn nog steeds " dedicated
team".
Vraagje aan de heer Annaert; is de heer Meskers nog steeds een "honourable man"? Annaert,
als Wieringermeerder uiteraard, als een van de weinigen, natuurlijk van alles op de hoogte
dus van alle in-en outs
Tijd voor een interpellatie spoeddebat, wat zal moeten resulteren in een motie van
wantrouwen niet alleen tegen de heer Meskers, maar ook de rest van het college, zij spreken
immers met een mond, staan achter en in voor elkaar! Het gaat niet om de poppetjes zou de
heer Westerkamp zeggen, overigens de enige wethouder, die gesneuveld is bij de
bestuurscrisis. En het was ook gedaan met Lada.
Waarschuwing voor de SHK en hun eigen wethouder pas op: jullie zullen net als de burgers (
"de gewone man") moeten bloeden!
met "vriendelijke groet""
Afzenders naam en adres bekend

