LIJST SMOLDERS TILBURG
Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg
Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde
Tilburg, 22 januari 2015
Geacht College,

Waarom Klassenjustitie voor prominente CDA-er?
Het antwoord op bovenstaande vraag is niet zo heel moeilijk als je weet hoe de
hazen lopen in de Tilburgse/Brabantse politiek. Kijk anders maar eens naar de foto’s.

Stel je eens voor dat iemand die kind aan huis is bij zeer veel politieke kopstukken
veroordeeld zou worden voor grootschalige wietkweek, dat zou inslaan als een bom.
Dat wil men koste wat kost voorkomen. Bij een CDA-er die tot 2 maal toe verdacht
werd van betrokkenheid bij wietkwekerijen was er opvallend veel haast en al tijdens
het onderzoek kwam de politie, ja de politie en niet het OM, vertellen dat JP van der
Meijs geen verdachte meer was. Tegelijkertijd lichtte de woordvoerster ook nog even
toe dat deze CDA mijnheer te goeder trouw heeft gehandeld?
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Hoezo te goeder trouw gehandeld? Oud raadslid van het CDA, JP van der Meijs,
is wél tot 2 maal toe verdacht van betrokkenheid bij grote wietkwekerijen, terwijl hij
toentertijd als voorzitter van het BORT in een brief aan honderden ondernemers
waarschuwde voor wietkwekers bij het verhuren van hun bedrijfspanden.
Gewone burgers die een pand verhuren of onderverhuren voor de wietkweek worden
door Noordanus keihard aangepakt, ook al zeggen ze dat ze te goeder trouw
gehandeld hebben. Vervolgens worden deze burgers juridisch aangepakt tot aan de
Raad van State toe. Waarom gewone burgers wel aanpakken en van der Meijs niet?
Er zijn tal van voorbeelden zoals hieronder uit het Brabants Dagblad.

1 november 2012

Verder is het goed om te weten dat JP van der Meijs ooit huisvriend was van
burgemeester Brokx en Stekelenburg, maar hij zegt ook goed bevriend te zijn met
burgemeesters zoals Ruud Vreeman, Hans Janssen en René van Diessen.
Blijkbaar is van der Meijs nu ook weer kind aan huis bij het huidige college van B&W,
waarmee hij onlangs weer in China te vinden was, zie foto hieronder!

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen:
1. Gaat burgemeester Noordanus de Rijksrecherche verzoeken om een

onderzoek in te stellen waarom al tijdens het onderzoek werd gesteld dat JP
van der Meijs te goeder trouw heeft gehandeld?
2. Was burgemeester Noordanus korpsbeheerder en dus baas van de politie
toen men bij de politie en dus niet bij het OM in september 2011 tot de
conclusie kwam dat JP van der Meijs te goeder trouw had gehandeld?
( De LST denkt van wel…..)
3. Waarom heeft Noordanus nog niet de Rijksrecherche ingeschakeld gezien het
feit dat burgers niet wegkomen met het smoesje dat ze te goeder trouw
hebben gehandeld, terwijl een prominente CDA-er daar wel mee wegkomt en
hij al eerder verdacht was van betrokkenheid bij wietkweek?
4. Denkt u dat het schadelijk zou zijn voor veel politieke kopstukken in Tilburg en
Brabant als een CDA-er, die tot de inner circle behoort van tal van
burgemeesters en de Commissaris van de Koning, voor de rechter zou
moeten verschijnen voor betrokkenheid bij wietkweek?
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