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6 april 2021
Onrust Stiphout

Geachte Burgemeester, geacht college,
Over de inhoudelijke bezwaren tegen een enorme zonneweide aan de rand van onze stad is de
afgelopen maanden veel te doen geweest. Ook bent u meermaals gewezen op de onrust als
gevolg hiervan. In de diverse raadsvragen is daar door meerdere fracties naar verwezen. Als
dieptepunt in deze onrust is er afgelopen week in de editie van weekkrant de Loop dd 2 april
2021 een twee paginagrote advertentie geplaatst. De ongepaste en agressieve manier van
communiceren in deze betaalde advertorial keuren wij als stichting af.
Dat er nu moedwillig beschuldigingen en onwaarheden aan het adres van onze stichting en
andere Stiphoutse bedrijven en instanties worden geplaatst is voor ons een grens welke
overschreden wordt. Het beledigen van inwoners hoort niet bij een eerlijke dialoog. De
aangevallen partijen hebben geen mogelijkheid gehad zich hiertegen te verweren. Juiste, open
en eerlijke berichtgeving is gebaat bij hoor en wederhoor. In deze advertorial wordt volledig aan
dit principe voorbij gegaan, waardoor enkele geconcludeerd kan worden dat de enige intentie
was om tegenstanders persoonlijk in diskrediet te brengen.
Het opzettelijk zwart maken van een individu, een groep of een organisatie door middel van
openbare uitingen, waarvan je weet of had moeten weten dat jouw uitingen niet op waarheid
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berusten, is strafbaar in Nederland. Wij zijn niet uit op een juridisch strijd maar wensen te weten
wie dit geplaatst heeft en verwachten een oprechte excuses aan ons adres. Wij zijn daarom in
overleg gegaan met de genoemde Stiphoutse bedrijven en instanties. Wij beraden ons op dit
moment om aangifte te doen van smaad en laster.
In onze communicatie zijn wij uiterst zorgvuldig geweest de afgelopen maanden. Door bewust
het juiste forum te kiezen, oplossingen aan te dragen, te luisteren naar de inwoners van
Stiphout en met respect onze boodschap over te brengen.
Als stichting roepen wij u,als gemeente nogmaals op uw verantwoordelijkheid te nemen.
Wanneer u mensen niet betrekt bij beslissingen die gevolgen hebben voor hun woonomgeving,
zetten deze de hakken in het zand. Het uitblijven van regie vanuit de de wijkraad of de
gemeente kan grote gevolgen hebben.
Wij ondersteunen de actie van omwonenden om handtekeningen op te halen en daarmee snel
duidelijkheid te geven over het ontbreken van draagvlak voor deze ontwikkeling. Wij hopen dat
u hetzelfde doet.
In afwachting van uw reactie verblijven wij,

Hoogachtend,

Stichting Geledingszone Stiphout
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