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Betreft: artikel 40 vragen over het voorgenomen besloten Sinterklaasfeest 
 
Dordrecht, 25 oktober 2021 
 
Geacht College, 
 
Het Algemeen Dagblad plaatste op 28 september 2021 een bericht op haar website (*) 
waaruit naar voren kwam dat door de coronacrisis dit jaar opnieuw geen intocht van 
Sinterklaas zal plaatsvinden in Dordrecht. Vanwege de geldende coronamaatregelen zal nu 
als alternatief een besloten Sinterklaasfeest in de Grotekerkstuin worden gehouden, waarbij 
met een coronatoegangsbewijs wordt gewerkt.  
 
De PVV vindt dit onacceptabel. Het Sinterklaasfeest is namelijk een feest voor iedereen en 
dat wordt nu ondermijnd door ronduit onnavolgbare coronamaatregelen van het 
demissionaire kabinet die de samenleving op veel vlakken grote schade berokkenen. Er 
wordt onderscheid gemaakt tussen gevaccineerden en niet gevaccineerden, terwijl dit 
onderscheid geen doel dient. Beide groepen kunnen anderen besmetten en het wordt 
steeds duidelijker dat beide groepen ongeveer hetzelfde percentage besmettingen 
opleveren.  De symptomen kunnen bij de gevaccineerden wel drastisch minder zijn. Het gaat 
hier dus om discriminatie/apartheid.  
 
Ondergetekende wil dan ook graag de volgende vragen aan het College stellen: 
 
1) Deelt u de mening dat het Sinterklaasfeest een feest voor iedereen is, alsmede dat de 
coronamaatregelen van het demissionaire kabinet aan alle kanten rammelen en o.a. 
resulteren in discriminatie op medische gronden met alle mogelijke sociale gevolgen van 
dien? Zo ja, bent u bereid deze boodschap over te brengen richting het demissionaire 
kabinet & zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord. 
 
2) Bent u bereid, in het verlengde van vraag 1, om bij het te houden Sinterklaasfeest niet te 
handhaven en om met partners (indien mogelijk en nodig) te kijken voor een alternatieve 
locatie, zodat zoveel mogelijk mensen bij dit mooie feest aanwezig kunnen zijn? Zo nee, 
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waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord. 
 
Met vriendelijke groet,   
 
D.T.J. van Leeuwen, fractievoorzitter (PVV Dordrecht) 
 
BRON 
 
(*) https://www.ad.nl/dordrecht/dordrecht-blaast-reguliere-sinterklaasintocht-af-wel-groot-
sinterklaasfeest~a518e642/  
 
 
 
 


