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Waalre, 13 augustus 2020

Hoogedelgestrenge heer Van de Donk,

Gisterochtend werden wij – inwoners van de gemeente Waalre - opgeschrikt door de berichtgeving
in het Eindhovens Dagblad. Kennelijk zeggen de wethouders van onze gemeente het vertrouwen in
onze burgemeester, de heer Jan Brenninkmeijer, op. Dat verbaast ons hooglijk.
Sinds zijn aantreden is Jan Brenninkmeijer een graag geziene burgemeester in Waalre. Moeiteloos
heeft hij zich sinds zijn benoeming in 2015 betrokken getoond bij verenigingen, organisaties en
bedrijfsleven alsmede de inwoners van Aalst en Waalre in het algemeen.
Hetgeen zich nu kennelijk afspeelt binnen de gemeentelijke politiek weerspiegelt naar onze
mening niet de mening van de inwoners van onze geliefde gemeente.
Zoals u inmiddels maar al te goed weet is de Waalrese gemeenteraad geen schoolvoorbeeld van
een goed functionerende volksvertegenwoordiging. Het lijkt er ons inziens nu op dat de
burgemeester het slachtoffer gaat worden van deze situatie.
Wat de ondertekenaars van deze brief betreft, verenigingen die gezamenlijk een groot deel van de
inwoners van Waalre representeren, worden de inwoners van onze gemeente in elk geval zeker
niet vertegenwoordigd in dit politieke steekspel.
De verenigingen en inwoners van de gemeente dragen Jan Brenninkmeijer een zeer warm hart toe,
vanzelfsprekend vanwege het feit dat deze burgervader voor onze inwoners benaderbaar,
bereikbaar, betrokken en aanwezig is. Zijn kwaliteiten als bruggenbouwer en verbinder zijn voor
onze organisaties en daarmee voor onze inwoners van zeer groot belang.
Middels dit schrijven houden we dan ook een vurig pleidooi om Jan Brenninkmeijer te behouden
voor een volgende termijn. Dit pleidooi wordt breed gedragen. Dat blijkt wel uit de ondertekening
van deze brief door verschillende verenigingen uit de gemeente Waalre. Verenigingen die een breed
draagvlak binnen onze gemeente vormen. De kerkdorpen Aalst en Waalre waren nog nooit zo
eensgezind en verbonden als in dit verzoek aan u.
Namens alle hieronder genoemde organisaties dan ook onze volledige steun om de
herbenoeming van Jan Brenninkmeijer te verwezenlijken.
Het spreekt voor zich dat wij u, als Commissaris van de Koning, desgewenst graag nadere toelichting
willen geven op dit verzoek. We nemen echter aan dat volksvertegenwoordiging voor u zowel als
voor ons Kabinet en evenzo voor onze Koning, de hoogste prioriteit heeft en dat met dit schrijven
voor u de mening van een zeer groot deel van het verenigingsleven van de gemeente Waalre
doorslaggevend is.

Met deze brief afkomstig van een verenigd verenigings- en bedrijfsleven ( wat ook een verdienste van
Jan Brenninkmeijer is ) uit de groenfontein Waalre wensen wij u veel wijsheid toe en zien wij uw reactie
met belangstelling tegemoet,
Met de meeste hoogachting namens de onderstaande verenigingen ,
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