Fractie PVV Dordrecht
Het politiek centrum
P/a Voorstraat 367
3311 CT Dordrecht
College van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht
Postbus 8
3300 AA Dordrecht
Betreft: artikel 40 vragen over het nooit uitsluiten van niet-gevaccineerden
Dordrecht, 11 januari 2021,
Geacht College,
Op 24 november jongstleden is in de Tweede Kamer, met een grote meerderheid, een motie
van PVV-fractievoorzitter Geert Wilders aangenomen (25295-720), waarin o.a. gesteld wordt
dat er slechts sprake kan zijn van vrijwillige coronavaccinatie en dat een directe of indirecte
vaccinatieplicht is uitgesloten, evenals dwang- of drangmaatregelen.
Ondanks deze glasheldere en ruim ondersteunde oproep aan het kabinet zijn er de laatste
tijd zorgwekkende berichten in de media verschenen waarin suggesties werden gedaan om
mensen die gevaccineerd zijn tegen corona meer rechten te geven dan mensen die niet zijn
gevaccineerd. Gedacht moet worden aan bv. reisbeperkingen, minder vrije toegang tot
overheidsgebouwen, horeca en winkels.
Hoewel dergelijke beperkingen nog niet lijken te zijn vastgelegd of toegepast, maakt de PVV
zich zorgen dat er mogelijk toch een soort van tweedeling in onze samenleving ontstaat
tussen gevaccineerden en mensen die om voor hun moverende redenen niet gevaccineerd
zijn.
Ondergetekende wil dan ook graag de volgende vragen aan het College stellen:
1) Deelt u de mening dat alle Dordtenaren, gevaccineerd of niet-gevaccineerd, te allen tijde
volledige toegang moeten hebben tot horeca, winkels, overheidsgebouwen en andere
voorzieningen? Zo nee, waarom niet?
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2) Bent u bereid deze boodschap zo snel mogelijk via alle beschikbare gemeentelijke
communicatiekanalen naar onze burgers te communiceren en over te brengen naar alle
Dordtse ondernemersverenigingen en aan de gemeente gelieerde organisaties, alsmede de
interne gemeentelijke organisatie, de VNG en het Rijk? Zo nee, waarom niet?
3) Deelt u de mening dat organisaties die toch op welke manier dan ook beperkingen
opleggen aan mensen die niet gevaccineerd zijn tegen corona en vanuit de gemeente
middelen ontvangen, gekort moeten kunnen worden op betreffende middelen? Zo nee,
waarom niet?

Met vriendelijke groet,
D.T.J. van Leeuwen, fractievoorzitter
PVV Dordrecht
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