Besluit van de voorzitter van de Dorpsraad Leimuiden per 18 november 2018.

Met onmiddellijke ingang heb ik besloten af te treden als voorzitter van de Dorpsraad Leimuiden.
De aanleiding hiervoor is een foto met artikel in het AD van 15 november 2018 en de inhoud van vele
reacties op Facebook hierna.
Bij het artikel "Buurt wil geen pupillenstemmetje horen en eist geluidswal om veld" staat een foto
waarbij ik duidelijk herkenbaar in beeld ben. Deze foto van een aantal Dennenlaanbewoners was de
avond ervoor gemaakt door een fotograaf met de bedoeling als illustratie bij een nader te volgen
artikel. Een journalist heb ik nooit gezien of gesproken.
Echter de volgende dag was een volstrekt onjuist artikel bij de foto gedrukt in het AD. Dit artikel,
inclusief foto, is op slinkse wijze gemanipuleerd en vol met pertinente onwaarheden tot stand
gekomen. De journalist beroept zich op persvrijheid, een rectificatie aan de redactie van het AD is
gevraagd.
Maar het kwaad is geschied en herstel van fouten leest bijna niemand. De vele reacties via Facebook,
ook een aantal vanuit Leimuiden zelf, heb ik als zeer kwetsend en bedreigend ervaren.
In 1972 ben ik met ouders en broertje naar Leimuiden verhuisd en na een vertrek naar Amsterdam
voor een studie en werk in 1983 ben ik met echtgenoot en zoon weer in 1997 in Leimuiden komen
wonen en is mijn gezin daarna uitgebreid. Sinds 1997 ben ik ook betrokken bij het wel en wee van
Leimuiden en heb mij vrijwillig, ten behoeve van ons dorp en inwoners, ingezet. De laatste jaren zelfs
zeer intensief als bestuurslid en voorzitter van de Dorpsraad Leimuiden. Ik ben ervan overtuigd dat
het volledige bestuur van de Dorpsraad Leimuiden en actieve leden zich keihard heeft ingezet voor
ons doel tot tevredenheid van velen. Leefbaarheid in Leimuiden: " je hele leven kunnen blijven
wonen in Leimuiden met voor alle generaties voldoende voorzieningen". In Leimuiden gebeurt nu
veel en er zal nog meer gebeuren.
Hoewel ik mij realiseer dat een krant wordt gelezen en daarna met aardappelschillen wordt
weggegooid kan ik de vele nare woorden niet naast mij neerleggen. Een mening uiten kan en mag
maar eenzijdig zonder kennis van zaken op basis van een krantenartikel personen dood of ongelukkig
wensen gaat mij te ver. De bedreigingen gericht op mijn lijf of die van mijn kinderen overstijgen mijn
grens van acceptatie.
Hoewel het een privé kwestie betreft zijn de reacties op Facebook van dien aard dat mijn
functioneren als voorzitter van de Dorpsraad Leimuiden en het met volle overgave inzetten voor de
belangen van ons dorp en alle inwoners onmogelijk is geworden.
Daarom heb ik besloten om per direct mijn functie als voorzitter neer te leggen.

Monique Verkerk‐Vandeveen.

