
Goedemiddag allemaal,

We hebben gisteren een geweldige overwinning behaald. De vlag 
kan uit. Wel moeten we waakzaam blijven. Als Kiki de motie niet 
kan uitvoeren dan komt ze terug naar de raad en dan moeten we 
weer paraat zijn. Ik schat in dat WindUnie en Kiki al afspraken 
hebben en nu al aan het broeden zijn hoe ze hier onderuit kunnen 
komen.
Toch is dit een mijlpaal. We staan nu enorm sterk als ze weer over 
turbines in het Gein beginnen.
Dus ga ik ons allemaal feliciteren en complimenten geven.
Ik heb 14 mensen op mijn lijstje staan die ik speciaal wil bedanken
voor hun tomeloze inzet. Ik hoop dat jullie daarvoor het geduld 
hebben.

Allereerst : Alle insprekers van gisteren die gezamenlijk een 
gloedvol, indringend en samenhangend verhaal hebben gehouden 
met grote impact voor de verdere vergadering. De hele inspraak 
was fantastisch gecoordineerd door mijn vrouw Anja. Ook de 
wandeling met de raadsleden heeft zij georganiseerd. Die heeft 
veel teweeggebracht bij de raadsleden van DRV. Het begin van de 
ommekeer. Goed gedaan, Anja. Ik ben trots op je.

In woorden van Anja: We zijn eigenlijk een bij elkaar geraapt 
zooitje maar we werken geweldig samen. Misschien wat 
anarchistisch soms, inefficient soms, maar als puntje bij paaltje 
kwam een geoliede machine.

1. Maarten, onze voorzitter, onze spelverdeler, geweldige brug 
naar de boeren. En als molenaar specialist met betrekking tot 
geoliede machines. Als de molen draaide gingen Anja en ik 
harder lopen.

2. Sietske, altijd alert de groep bij elkaar te houden en te 
enthousiasmeren

3. Raymond, spin in het web, onze strategische denker



4. Astrid, onze influencer, maar wel met verstand, strategie en 
beleid

5. Chris, heeft in een week een geweldige website uit de grond 
gestampt, die vandaag al weer up to date is

6. Tineke, onze professionele grafica volgens de NRC en 
volgens ons

7. Remco, Altijd onderweg met straatborden en banners, 
waarbij hij met iedereen het gesprek aanzwengelt

8. Steef,                           REMCO BELLEN
9. Tineke, onze coach van een ploegje politieke onbenullen. 

Maar we gaan vooruit.
10. Huib, nog een influencer, kwam als verse spreker als 

geroepen
11. Dimf, nuchter en kritisch, heeft veel uitzoekwerk gedaan

en de juridische grondslag voorbereid
12. Last but not least: Eric en Rien van Spaar het Gein. Vlak

hun bijdrage niet uit. Spaar het Gein is altijd op zijn hoede 
voor het Gein en staat aan de basis van onze aktiegroep. Zij 
hebben de dreiging onderkend en als eerste opgepakt. Vanuit 
hun rustige, weloverwogen positie konden wij dat aanvullen 
met meer vuurwerk. Een goede taakverdeling.


