Groeiend protest lokale politici tegen Wilders
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Diverse burgemeesters, colleges en Statenfracties hebben hun afkeer geuit tegen de racistische
uitspraken van PVV-leider Geert Wilders. Het voltallige college van Nijmegen gaat dinsdag aangifte
tegen hem doen.
Schandelijk
De gemeente Halderberge heeft bij monde van burgemeester Giel Janssen afstand genomen van de
uitspraken van Wilders. De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan noemde de
uitlatingen van de PVV-leider ‘verschrikkelijk naar en schandelijk’. De Eindhovense burgemeester Rob
van Gijzel steunt Marokkanen die aangifte willen doen.
Statenfracties stoppen samenwerking
In een gezamenlijke verklaring laten de Overijsselse Statenfracties van PvdA, D66, 50PLUS,
ChristenUnie en SP weten niet langer samen te werken met Overijsselse PVV’ers die geen afstand
nemen van racisme. Twee leden van de Statenfractie van de PVV in Friesland keren de partij de rug
toe. Het gaat om fractievoorzitter Otto van der Galiën en Pieter Buisman, zo meldden zij zaterdag.
Het is nog niet bekend wat het derde Friese Statenlid Max Aardema doet. De PVV in Drenthe (4
zetels) heeft nog geen standpunt bepaald. Dat doen zij dinsdag.
Collectieve aangifte
Het college van Nijmegen loopt dinsdag vanaf 11.30 uur vanaf het Stationsplein naar het
politiebureau aan de Stieltjesstraat. Burgemeester en wethouders roepen iedereen op om zich bij
hen aan te sluiten. ‘We doen dit bewust op deze manier om namens de Nijmeegse samenleving een
signaal af te geven dat hier grenzen ver zijn overschreden. Wat mij betreft is iedereen welkom om
met ons mee te lopen en ook aangifte te doen’, stelt burgemeester Bruls in een persverklaring.

'Kans om door te zetten'
‘We zagen discriminatie en racisme op televisie. Dat maakt mensen bang’, zei de Amsterdamse
burgemeester Eberhard van der Laan, refererend aan de uitlatingen van Wilders over Marokkanen
op verkiezingsavond. Hij noemde het hartverwarmend hoe Nederlanders reageren op de uitspraken
van Wilders en hoe PVV'ers de partij nu verlaten. ‘Die omslag vond deze week plaats en nu is de kans
om door te zetten’, aldus de burgemeester zaterdag in een toespraak tijdens de manifestatie tegen
racisme in Amsterdam.
Grens is bereikt
‘Ergens moet een grens worden getrokken en die grens is bereikt’, beargumenteerde de Eindhovense
burgemeester Rob van Gijzel tegenover Studio040 zijn steun aan Marokkanen die aangifte tegen
Wilders willen doen. De Halderbergse burgemeester Giel Janssen noemt het ‘ronduit verwerpelijk en
volledig fout dat een groep mede-inwoners zo gestigmatiseerd wordt en als minderwaardige en
ongewenste medebewoners wordt weggezet. Het woord ‘samenleving’ zegt genoeg. We leven
samen en zoeken elkaar op, op zoek naar harmonie en eenheid met alle verschillen die er zijn.’
VVD keert zich af
De VVD wil geen zaken doen met PVV, landelijk noch lokaal, heeft de Halbe Zijlstra, fractieleider van
de VVD-Kamerfractie zaterdagavond gesteld nadat Wilders in een persconferentie geen afstand nam
noch zijn excuses aanbood over zijn uitlatingen over Marokkanen. ‘Wilders had de kans een stapje
terug te doen. Ik constateer dat hij dat niet heeft gedaan. Sterker nog: hij heeft alleen maar
onderstreept dat hij blijft bij wat hij gezegd heeft’, aldus Zijlstra. Vrijdag al lieten de lokale VVDfracties in Den Haag en Almere weten dat praten over samenwerking alleen mogelijk is als de lokale
PVV-fracties afstand nemen van de uitspraken van Wilders.
Racisme onacceptabel
De Overijsselse Statenfracties van PvdA, D66, 50plus, ChristenUnie en SP willen alleen samenwerken
met de PVV’ers als zij afstand nemen van racisme. ‘Voor ons is iedereen gelijk. Wij beoordelen
mensen niet op afkomst maar op hun daden. Racistisch gedrag is voor ons niet acceptabel’, zo stellen
de fracties in een gezamenlijke verklaring.
Fractie Almere blijft toch
De acht opstandige raadsleden van de PVV in Almere hebben zaterdag tegen het ANP laten weten
toch te blijven. ‘Wij hebben geen afscheid genomen van de partij’, aldus fractievoorzitter Toon van
Dijk. Vrijdagavond leek het erop dat acht van de negen raadsleden de PVV in Almere de rug wilden
toekeren.

