
 

Aan:          Emmeloord, 11 oktober 2022 

De voorzitter van de Gemeenteraad Noordoostpolder   

Leden van de Gemeenteraad Noordoostpolder 

 

Geachte voorzitter, geachte gemeenteraadsleden, 

 

Graag uw aandacht voor het onderstaande: 

Fatsoensnormen overschreden in raadsvergadering Noordoostpolder. 

Op 10 oktober volgde ik als belangstellend burger de vergadering van de gemeenteraad 

Noordoostpolder via het internet. Tijdens de discussie over het asielaanmeldcentrum vond de 

fractieleider van D`66, de heer Van Wegen, het nodig het volgende te zeggen over de fractieleider 

van ONS-Noordoostpolder, de heer Lammers. Die door ziekte deze raadsvergadering niet kon 

bijwonen. 

Citaat: “Ik heb uitingen zien langskomen van ONS afgelopen tijd, buiten alle perken. Gesproken over 

vluchtelingen tussen haakjes, groep mensen die het moeilijk heeft, in een kwaad daglicht gezet, met 

name de heer Lammers heeft zich daaraan schuldig gemaakt, tweets zijn gewist, we hebben de 

screenshots nog. Het zou mevrouw Werkman, ook van ONS, die deel uitmaakt van het College, sieren 

als ze daar afstand van neemt, anders houd ik toch een beetje een bittere smaak aan over van allerlei 

standpunten die hier worden gedeeld en wat voor waarde wij hier aan moeten hechten. Ik wilde dit 

toch even zeggen”.  En…”In het verleden dingen op de website van ONS gezien…daar hebben dingen 

op gestaan waarover je op z`n minst de wenkbrauwen heel erg kunt fronsen”. 

Het verbaasde me dat de voorzitter hier niet ingreep: forse niet onderbouwde aantijgingen van een 

raadslid richting een door ziekte afwezige collega, die dus niet kon reageren. Aantijgingen zullen op 

zijn minst moeten worden gefundeerd. Het zou van fatsoen getuigen, als de heer Van Wegen zijn 

bezwaren richting  de fractievoorzitter van ONS zou formuleren op een moment dat die daarop zou 

kunnen reageren. Kennelijk ontbeert de fractieleider van D`66 dat basale fatsoen.  Nog beter zou het 

zijn als de heer Van Wegen in een plenaire raadsvergadering publiekelijk zijn excuses aan de heer 

Lammers aanbiedt. Het zou mij niet verbazen, als de ONS-fractie de uitspraken van de heer Van 

Wegen juridisch laat toetsen: smaad, ongemotiveerde aantasting van goede naam. 

 


