Uit: De Gelderlander van 9 februari 2011:

Geachte redactie,
Het gebeurt nogal eens dat een artikel twee keer in dezelfde krant verschijnt, dat schijnt soms
onvermijdelijk te zijn vanwege de diverse edities. Storend, dat wel. Het komt ook voor dat
een foto twee maal, maar bij verschillende artikelen en met verschillende onderschriften
verschijnt in een en dezelfde krant. Een grove fout, maar oké, het blijft mensenwerk.
Het gebeurt echter ook regelmatig dat berichten niet geplaatst worden in relevante edities. Ik
vraag me af - en ik vraag u - wat voor u bepalend is welk artikel waar geplaatst wordt.
Zo ontving ik vorige week dit knipsel uit De Gelderlander van 9 februari. Het CDA heeft bij
Bemmel al vast een start gemaakt met de doortrekking van de A15, omdat "nu toch wel zo'n
beetje iedereen ervan overtuigd is dat die snelweg met spoed moet worden doorgetrokken",
aldus CDA-lijsttrekker Jan Jacob van Dijk. Hiermee probeert hij blijkbaar in voortvarendheid
Stadsregio-voorzitter Jaap Modder de loef af te steken, terwijl de onderzoeken naar nut en
noodzaak, milieueffecten en beprijzing van diverse alternatieven en varianten nog in volle
gang zijn. Beiden proberen vooral haast te maken, juist in een periode van flinke
bezuinigingen waardoor een goede inpassing van de weg ten voordele van de leefbaarheid
steeds minder relevant lijkt te worden.
Het moet bij de redactie van De Gelderlander toch genoegzaam bekend zijn, dat ook aan de
andere kant van de toekomstige brug of tunnel lezers wonen die gebaat zijn bij een volledige
berichtgeving over de mogelijke doortrekking van de A15. Deze snelweg is immers vlak
langs Groessense en Zevenaarse woonwijken gepland. Enkele CDA-statenleden, waaronder
partijgenoot annex verkeersspecialist Albert Schol, hebben daar tijdens hun bezoek hier in de
Liemers in 2009 met bezorgdheid kennis van genomen.
Ik hoop dat De Gelderlander voortaan zulke berichten die zo raken aan ons toekomstig
welzijn ook in editie Liemers plaatst. Ook wij willen immers op de hoogte blijven van
dergelijke ludieke annex amusante pogingen van alle partijen, hoe doorzichtig of irritant ook.
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