
 
Twee vervolgverhaaltjes, de laatste over Petra Vonk, de eerste over wat daarvóór op 
facebóok verscheen.  
  
Guus Kroon Het gaat hier niet om het resultaat, Otto, maar om het signaal. Welke andere 
partij heeft zich zo duidelijk hiertegen uitgesproken? Ook de PvdA niet en zeker niet voor 
deze verkiezingen. Ik verwacht ook geen wonderen, maar in deze barre tijden steun ik elk 
initiatief dat tegen de heersende stroming ("Leve de KNSF") in gaat en dat zou jij ook moeten 
doen. 
  
Willem Kroon Hear, hear smile-emoticon 
  
Otto Holzhaus Mij dunkt Guus dat ik dat doe. En dat echt niet sinds kort. Mijn laatste activiteit 
is de kettingmail-actie Laat Fred de stem van Muiden zijn. Die maakt bepaald geen deel uit 
van de heersende stroming Leve de KNSF. Maar misschien bedoel je dat ik het vertik om in 
sprookjes, ook als ze signaal genoemd worden te geloven. In dat geval heb je gelijk. 
(bijval van E.P. Vlaanderen) 
 
  
Jan Hylkema Guus kroon als pvda hebben wij al heel vaak tegen deze idiote plannen te zijn 
  
Guus Kroon Natuurlijk steun jij de "goede kant" Otto, daar twijfel ik niet aan. En ik weet ook 
dat de Partij van de Arbeid zich altijd heeft ingezet tegen wat Jan Hylkema "idiote plannen" 
noemt. Maar op dit moment heeft Muiden behoefte aan initiatieven om de boel wakker te 
schudden uit de apathie. Al zal er niets veranderen, dan is het nog goed om de stilte rond de 
KNSF te doorbreken. Bij de aanstaande verkiezingen moeten we in ieder geval laten horen 
dat er in Muiden nog mensen zijn met een kritische blik. En als Groen Links dat doet vind ik 
dat prima. 
  
Otto Holzhaus Hier kan ik het natuurlijk alleen maar mee eens zijn Guus. Mijn initiatief is een 
oproep: Muiden, wees kritisch, geef Fred Winnubst, nummer 4 op lijst 3 je voorkeursstem, 
laat Fred de stem van Muiden zijn. 
 
  
Willem Kroon Ja, je hebt het er nu wel genoeg ingewreven, Otto... 
Je standpunt is bekend...pfff, hahaha. 
 
  
Otto Holzhaus Dat hoop ik maar Willem. Mij bereiken nog steeds de gekste verhalen over 
het reilen en zeilen van de gemeente. Alles wordt door elkaar gehaald. Zo krijgen 
(oud)wethouders verwijten over zaken die niet eens in hun takenpakket zaten. En de politici 
die indertijd Muiden aan de KNSF verkwanselden blijven buiten schot. Ze negeerden de 
wensen van de bevolking, maar slagen erin stemming te maken tegen met name Fred 
Winnubst die zich met hart en ziel aan zijn stad heeft gegeven. Zolang hun heksenjacht duurt 
zal ik ze aan de schandpaal nagelen. 
  
  
Over Petra op Facebook Muiden 
  
Otto Holzhaus Guus kiest voor Jan Portengen. Vond ik ook een prima keus, totdat Groen 
Links pas geleden kwam aanzetten met een petitie over de volkstuintjes. Een 
verkiezingsstunt. Jan wist dat het een verloren zaak was (en de andere kersverse Muider 
Groen Linkser Petra Vonk had nota bene indertijd als toenmalig coalitie-lid ingestemd met 
de verkoop). In het gunstigste geval is het geen stunt maar naïviteit van de Muider Groen 
Linksers. De KNSF zal daar gek zijn om de voor een krats binnengehaalde kostbare tuintjes 
vrij te geven als openbare groenvoorziening! 
 
 
Petra Vonk Je hebt de feiten niet helemaal goed, Otto. Ten eerste gaat de petitie over de 
grond die vrijkomt als de tuintjes verplaatst zijn. GroenLinks wil voorkomen dat die grond als 



over-tuinen bestemd worden voor de nieuwe bewoners op de Krijgsman. Het liefst hadden 
we gehad dat de volkstuinen bleven, maar als ze weg moeten willen wij de grond als 
Algemeen Groen voor alle Muiders. Ten tweede was de grond doorverkocht lang voordat ik 
in de Raad kwam. 
 
 
Otto Holzhaus Ik heb geconstateerd dat Groen Links een petitie-actie voert om op de grond 
van de volkstuintjes, eigendom van de KNSF, openbare groenvoorziening te krijgen. Wat is 
daar feitelijk onjuist aan Petra? 
  
Petra Vonk Zo klopt het helemaal Otto, je weet vast ook dat die strook grond buiten het 
plangebied van De Krijgsman valt. Een ander bestemminsplan dus en vanuit GroenLinks de 
dringende oproep om goed op te blijven letten dat er geen nieuw bestemmingsplan komt 
waarin overtuintjes zijn toegestaan. (bedoelt ze oevertuintjes?) 
 
 
Otto Holzhaus O ja, Petra. Het spijt me voor je, maar het was nog maar kort geleden dat je 
instemde met het besluit van B&W om de volkstuintjes voor een krats te verkopen aan de 
KNSF. Misschien is het je ontgaan, maar je zat toen wel degelijk in de raad, samen met je 
lokale partijgenoot en CDA-fan Deuling. 
 
 
Petra Vonk Otto je hebt het toch mis, de verkoop van de grond was ten tijde dat Vera van 
Etten wethouder was en toen was ik echt nog geen raadslid. 
  
Otto Holzhaus Ik heb het even nagevraagd Petra. Je was inderdaad nog geen raadslid, 
maar je hebt wel je fiat gegeven aan de verkoop van de tuintjes aan de KNSF. 
Het zat zo: In november 2013 accepteerde een raadsmeerderheid de zogeheten V.O.K., 
de Vaststellingsovereenkomst waarin de verkoop van tuintjes was opgenomen. Maar 
in maart 2014 toen de nieuwe raad aantrad, vond je partij, OMM dit geen bezwaar om 
tot de coalitie toe te treden, ookal had de PvdA jullie nadrukkelijk gewezen op de 
consequentie, namelijk dat het aanvaarden van de V.O.K. inhield dat de daarmee de 
verkoop 
van de tuintjes voor een spotprijsje eveneens aanvaard was. En de KNSF maar lachen! 
 
  
Petra Vonk Zoals je al zegt Otto is de VOK getekend in 2013 en ben ik als raadslid 
geïnstalleerd in maart 2014. Voordat de VOK op tafel kwam, was de grond van de tuintjes 
al doorverkocht. Ver voor mijn tijd dus. 
 
Otto Holzhaus Sorry hoor Petra. Het gaat er natuurlijk om of je achter de verkoop van de 
 volkstuintjes aan de KNSF stond en dat was dus, althans toen, het geval. Om deel uit te 
maken van de coalitie moest OMM immers haar fiat geven aan de V.O.K. - wat gebeurde. 
Het blijft voor mij dan ook een verkiezingsstunt dat Groen Links met de petitie is gekomen 
om van de tuintjes, eigendom van de KNSF, openbaar groen te maken. Geen schijn van 
kans, dat moet toch met de beruchte opstelling van de KNSF volstrekt duidelijk zijn. 
 
 
 


