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Ede, 15 april 2022 
 

Geacht bestuur van de ChristenUnie, 
 
Ik heb kennis genomen van uw bericht dat mijn klacht wordt voorgelegd aan uw 
Geschillencommissie. Ik zie de uitkomst daarvan met belangstelling tegemoet. 
 
Inmiddels heb ik op deze Goede Vrijdag van ChristenUnie-wethouder Leon Meijer, namens B&W 
en op briefpapier van de Gemeente Ede een schrijven ontvangen waarin opnieuw wordt gesteld 
dat ik een gesprek zou hebben geweigerd. Dit is pertinent onjuist. Ik ervaar dit als leugenachtige 
framing om mij als ‘onwillige’ weg te zetten en daarmee de eigen verantwoordelijkheid te 
ontlopen. 
 
Bovendien is het misbruik van positie. Het is niet aan B&W van de Gemeente Ede om zich te 
bemoeien van de scheve schaats die een fractieleider heeft gereden. Dit lijkt mij ook een 
schending van het integriteitsprotocol van de Gemeente Ede. 
 
Aangezien ik vanwege mijn werk als journalist mijn NAW-gegevens niet op mijn website heb 
vermeld, omdat mijn zakelijke adres ook mijn privé-adres is, ervaar ik deze actie van de 
wethouder als onbehoorlijk en intimiderend. Blijkbaar zijn mijn gegevens uit het GBA-systeem van 
de gemeente gelicht, in de verwachting dat een officiële brief op mijn fysieke adres wel indruk zal 
maken. 
 
Deze handelwijze motiveert mij nog meer om deze zaak aan te kaarten.


In de bijlage ontvangt u mijn laatste e-mail reacties aan Otter en Meijer, evenals de brief van 
Meijer. Ik voeg ook een vierde eis toe: 
 
4. Dat de heer Meijer schriftelijk bevestigt dat ik zijn uitnodiging om in gesprek te gaan niet heb 
geweigerd, zoals hij onwaarachtig meldt, en hier zijn excuses voor maakt. 
 
Ik blijf me verbazen over de wijze waarop ik door uw politici word bejegend en geframed. Is het 
voor een ‘christen-politicus’ werkelijk zo moeilijk om een fout gewoon eerlijk toe te geven en dit 
recht te zetten? Misschien heeft ‘christelijke politiek’ zijn beste tijd dan wel gehad.


Het dieperliggende probleem hier is dat als bestuurders te lang op hun plek zitten, gezonde 
tegenspraak verdwijnt, en macht kán corrumperen.


Met vriendelijke groet,

 
Marc 

 
[adresgegevens verwijderd] 
 

 



BIJLAGE 4: MIJN LAATSTE E-MAILS AAN OTTER EN MEIJER

 

5 april 2022


Dag Leon,


Ik heb geen reactie meer van je vernomen op mijn tegenvoorstel.


In je afscheidstweets heb je expliciteit "leugens en bedreigingen, soms zelfs met de dood" 
genoemd. Als ik dan via appjes van jullie fractieleider uit mijn netwerk terug krijg dat ik juist een 
van de mensen zou zijn waarom je van Twitter bent gegaan, begrijp je misschien dat dat heel 
verkeerd valt.


Ik zou het sjiek vinden als je schriftelijk bevestigt dat deze kwalificaties - "leugens en 
bedreigingen, soms zelfs met de dood" - in ieder geval niet op mijn persoon slaan. Het mag 
duidelijk zijn dat ik mij niet inlaat met dit soort praktijken.


Met vriendelijke groet,


Marc


Marc van der Woude

+31 6 4425 0470


5 april 2022 
 
Dag Cora,


Jammer dat je niet even contact hebt opgenomen om dit persoonlijk recht te zetten. Dat had je 
gesierd.


Marc


Marc van der Woude

+31 6 4425 0470


 



BIJLAGE 5: MIJN REACTIE OP DE BRIEF VAN MEIJER


15 april 2022


Dag Leon,


Ik heb je brief ontvangen. Bijzonder dat deze brief namens B&W komt op briefpapier van de 
Gemeente Ede. De roddelappjes van Cora Otter over mijn persoon zijn immers geen zaak van de 
Gemeente Ede. Ik verneem graag op basis waarvan jij meent dat dit wel een taak van de 
wethouder is? Uit de Gedragscode Integriteit van de Gemeente Ede: 


"Het handelen van een bestuurder wordt gekenmerkt door onpartijdigheid, dat wil zeggen dat 
geen vermenging optreedt met oneigenlijke belangen en dat ook iedere schijn van een dergelijke 
vermenging wordt vermeden."


Je stelt dat ik een gesprek tot twee keer toe heb geweigerd. Dat is jouw framing en feitelijk 
gewoon niet waar. Ik heb duidelijk en gemotiveerd aangegeven waarom ik mij niet laat 'ontbieden' 
op het gemeentehuis, waarom dit echt de verkeerde insteek en context is. Je hebt mijn 
tegenvoorstel om het gesprek *gelijkwaardig* te voeren tot twee keer toe genegeerd en nu zwart 
op wit ook geweigerd, terwijl ik je juist de hand heb gereikt.


Je stelt dat ik "op Twitter tekeer blijf gaan over mevrouw Otter." Ook dat is framing en feitelijk niet 
waar. Wat wel waar is is dat mevrouw Otter nog steeds geen contact met mij heeft opgenomen 
om haar excuses te maken voor de roddelappjes die ze over mij heeft verzonden.


Dat de ChristenUnie niet zoveel op heeft met christelijke waarden is me inmiddels wel duidelijk 
geworden. Ik laat mij niet vals beschuldigen, noch van tendentieuze artikelen, noch van leugens 
en bedreigingen, noch van gespreksweigeringen.


Met vriendelijke groet,


Marc


Marc van der Woude

+31 6 4425 0470

 
 


