
31 juli 2022

Geacht bestuur en presidium,

Wij vinden de brief die jullie op 25 juli aan leden hebben toegestuurd beneden elk peil. 
Gezien de vele valse beschuldigingen over ons, die jullie hiermee over een groot aantal leden hebben 
uitgestrooid, beschouwen wij dit als laster.
Wij gaan ervan uit dat de aantijgingen hierin op ons, leden van het Vredenburgberaad, slaan. Gezien de 
vele valse beschuldigingen over ons, die jullie hiermee over een groot aantal leden hebben uitgestrooid,
beschouwen wij dit als laster.

In de brief ontbreekt elk bewijs bij de aantijgingen, terwijl jullie hem wel openbaar hebben gemaakt.
Voordat we er nader op reageren willen we jullie eerst de gelegenheid geven om alsnog bewijzen te 
leveren bij de volgende beschuldigingen:

 het Presidium werd door ons uitgescholden
 medewerkers van de Werkorganisatie werden door ons onder druk gezet
 wij zouden een persoonlijke campagne hebben gevoerd om de voorzitter van het bestuur op 

basis van zijn maatschappelijke achtergrond en arbeidsverleden te diskwalificeren en zijn daden
in een kwaad daglicht te stellen

 wij zouden mensen persoonlijk hebben aangevallen op hun mening
 wij zouden een sfeer hebben gecreëerd die als onveilig en bedreigend werd ervaren, waardoor 

mensen niet meer durfden deel te nemen aan de discussie
 wij zouden mensen publiekelijk hebben beschadigd, persoonlijk beschuldigd, uitgescholden en 

onder druk gezet zodanig dat zij zich onveilig voelen en hun werk niet naar behoren kunnen 
doen.

Graag bij elk van deze beschuldigingen het bewijs.
Om het jullie makkelijk te maken geef ik deze link naar het eerste deel van de vergadering:  
https://youtu.be/OZ_nnxNomgk 
Dan kan aangegeven worden in welke minuut en seconde het vermeende feit heeft plaats gevonden.

Wij ervaren deze brief met zijn zware maar tot heden onbewezen aantijgingen als een aanval op onze 
persoon en op onze integriteit maar ook als belemmering voor het werk wij lokaal in onze afdelingen 
voor Milieudefensie doen. Ook degenen die als individuele leden bij onze groep betrokken zijn voelen 
zich belemmerd in hun werk voor Milieudefensie door deze afkeurenswaardige brief. 

Wij worden door mensen die dit serieus nemen voor een soort terroristen aangezien. Degenen die onze 
opponent zijn in milieukwesties kunnen ons hiermee wegzetten als lieden die in eigen kring niet serieus
genomen worden.
 
Wij verwachten deze bewijzen uiterlijk 6 augustus per mail (info@milieuafdelingen) te ontvangen. 
Komt het niet, dan zullen we deze brief voortaan openlijk betitelen met de term laster.

Het Vredenburg Beraad

https://youtu.be/OZ_nnxNomgk

