
Beste gemeenteraadsleden, 
 
Als lid van de gemeente West Betuwe voel ik me genoodzaakt om jullie als gemeenteraad mijn stem 
te laten horen. Zelfs nu ik in mijn vakantiewoning op het mooie Veluwe zit. Helaas heb ik nog weinig 
van het vakantiegevoel meegekregen, want ik heb direct na aankomst overlast gekregen van een 
heftige buikgriep. Gelukkig gaat het nu iets beter en kan ik weer een mail typen... 
 
Dit komt vooral door de grote noodzaak die ik voel om op te komen voor de vrijheid van iedere 
Nederlander, want als niemand iets doet zal er in de toekomst niets veranderen. En stevenen we met 
elkaar af op een copy van Australië, Oostenrijk of Duitsland! 
 
Als dit onheil niet van bovenaf opgelost wordt, dan maar van onderaf, zoals men in Urk doet. 
Gisteren hoorde ik het nieuws dat de gemeente Urk fel tegen het 2G beleid is. 
 
Hoewel er meer tegen geluiden komen over de plannen van ons demissionaire kabinet lijkt het 
'normale leven' gewoon door te gaan. In mijn beleving is dit een grote schijn... 
 
Allereerst wil ik u graag vragen om heel even uw mening over de huidige coronasituatie opzij te 
zetten. Of u nu voorstander bent van het huidige kabinetsbeleid of twijfels heeft over wat waarheid 
is of niet, doet er even niet toe.  
 
Aanstaande woensdag gaat men in Den Haag stemmen over de invoering van een wet waarmee 
het  2G systeem en de QR - code op de werkvloer ingevoerd kan worden. Dit alles onder de paraplu 
van het vermeende gevaar voor de volksgezondheid. 
 
Ik heb inmiddels niet meer de illusie dat wij, het volk, op enige manier nog invloed kunnen 
uitoefenen op onze zogenaamde volksvertegenwoordigers in Den Haag. Briefstemmen worden in het 
geheim achter gesloten deuren geteld, het referendum is afgeschaft en iedereen die met 
feitelijk onderbouwde afwijkende mening het huidige beleid aan komt zetten wordt bij voorbaat al 
weggezet als wappie en complotdenker.  
 
De heersende partijen, waar ongetwijfeld ook enkelen van u lid van zijn, hebben hun besluit al 
genomen. Helaas in achterkamertjes, waardoor het debat van de Tweede Kamer slechts nog voor de 
vorm is. Mevrouw van der Plas van de Boeren Burger Beweging heeft idt recentelijk zeer goed 
verwoord in een tweet.  
 
Ik ben geen lid meer van welke partij dan ook, omdat dit helaas geen zin meer heeft in het huidige 
politieke systeem. Wat ik doe is observeren wat er gebeurt en op een liefdevolle manier mijn land 
redden van de ondergang... 
 
De tweet:https://twitter.com/lientje1967/status/1459554628060725258 
 
Hebt u al bedacht wat dit gaat betekenen voor de samenleving? Ook voor u, uw kinderen en uw 
ouders??? 
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Als dit beleid, ook van u als totale gemeenteraad doorgang mag vinden dan zijn dit de directe 
gevolgen voor 2 miljoen Nederlanders: 
- buitengesloten van sociale voorzieningen 
- buitengesloten van horeca 
- buitengesloten van sport 
- buitengesloten van werk 
Geen zogenaamde verplichte vaccinatie betekent geen QR-code en betekent geen werk. Geen werk 
betekent geen inkomen, meer mensen in de uitkering, meer stress, zelfdoding en kinderen in 
armoede... 
 
Hoeveel grondrechten en mensenrechten worden hier geschonden? Tuurlijk er is een spoedwet, die 
oneindig verlengd mag worden, maar zijn uw grondrechten dan opeens niet meer relevant? 
 
Is dit de samenleving waar u in wilt leven? Echt? Beseft u zich hoeveel dit inmiddels al lijkt op de 
apartheid in Zuid-Afrika, en zelfs, ja ik mag de vergelijking vast niet maken, met de Joodse medemens 
vlak voor de oorlog? Lees eerst het onderstaand artikel eens door voordat u mij veroordeelt: 
https://lab.nos.nl/projects/jodenster/index.html 
 
Ziet u nu hoe erg dit begint te lijken op de huidige situatie? Uiteraard, dank aan God, worden er nog 
geen mensen opgesloten en afgevoerd. En laten we hopen dat het nooit zo ver zal komen! Toch is 
een waarschuwing op zijn plaats, want hoeveel zaken waarvan u 2 jaar geleden nog dacht 'Dat zal 
nooit gebeuren, niet in dit land', hoeveel van die dingen zijn nu tóch werkelijkheid geworden? 
 
En is dat opsluiten en afvoeren nodig? Wilt u meewerken aan het verder kapot maken van levens of 
het buitensluiten van deze mensen van vrijwel alle openbare voorzieningen?  
 
En weet u dat deze groep van 2 miljoen mensen al snel veel groter gaat worden? We weten allemaal 
dat de vaccins niet afdoende werken, dus zullen er zeker ook mensen zijn die niet voor een 3e , 4e en 
volgende prik gaan.... 
 
Is dit het land waarin u wilt leven? In mijn beleving begint dit verdacht veel te lijken op China, Iran, 
Noord-Korea en Australië.  
 
Hopelijk bent u met elkaar zo dapper dat u een grote vuist gaat maken naar Den Haag. En er openlijk 
voor uit durft te komen, net als de gemeente Urk, dat u niet wilt instemmen met dit 2 G beleid. 
 
Een vriendelijk maar strijdlustige groet, 
Inwoner 
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