A.B. (Alfred) Blokhuizen
Marga Klompéstraat 47
3207 DD Spijkenisse
Telefoon: 0181-637000
Mobiel: 06-28557325
E-mail: post@alfredblokhuizen.nl

Aan: VVD fractie & bestuur
Raadhuislaan106
3201 EL Spijkenisse

Spijkenisse, 14 december 2018
Geachte VVD fractie en bestuur,
Tot mijn stomme verbazing deed uw voormalige Wethouder de Graad op LinkedIn enkele stevige uitspraken en
persoonlijke aanvallen aan mijn adres. Met dit schrijven aan u wil ik aangeven dat ik niet gediend ben van dit
soort, buitengewoon onprofessionele en ook nog feitelijk onjuiste openbare berichten. Vooral omdat deze
uitlatingen worden gedaan door een vooraanstaand VVD-lid zijn ze schadelijk, met name voor de VVD zelf.
Ik verzoek u uw invloed te gebruiken om de discussie, over het onwettig en onwenselijk bejegenen van
bijstandsgerechtigden, niet te laten vervuilen met verbale agressie en (halve) onwaarheden in het openbaar. Het
lijkt mij beter dat er wordt onderhandeld over een finale oplossing voor de gerezen problematiek.
Ik wil hier memoreren dat, in tegenstelling tot wat de heer de Graad stelt, ik met alle partijen in gesprek ben om tot
oplossingen te komen voor de gerezen problematiek. Alleen de VVD-fractie heeft niet de moeite genomen om
met mij in gesprek te gaan over hoe ik de “vingerscanaffaire” en de gevolgen ervan zie. Des te wonderlijker is het
dat mensen, die mij persoonlijk niet of nauwelijks kennen of met me gesproken hebben, in het openbaar krachtige
diskwalificerende, amateur-psychologiserende uitspraken doen. Ik vind het ook wonderlijk dat een VVDvolksvertegenwoordigster, in een eerder stadium, tijdens een openbare discussie aangeeft een inspreker “beu” te
zijn. Het geeft wel blijk van een geheel nieuwe kijk op het vak volksvertegenwoordiger.
Ik stel voor om eens in alle rust rond de tafel te gaan, over deze zaak te spreken en het moddergooien vanuit uw
partij per direct te staken. Dat is in het belang van een volwassen gemeentebestuur en de doelgroep waarvoor ik
het opneem.

Met de meeste hoogachting,
A.B. Blokhuizen

