Duidelijke keuzes, duidelijke stem
Apeldoorn, 14 september 2021

De wereld is in totale verwarring. Of het nu gaat om Corona, het monetaire systeem, het
pensioensysteem, het woonsysteem, de Great Reset of de Green Deal. Nog nooit was er zoveel
onduidelijkheid en chaos. Nog nooit was er zoveel onzekerheid, tweedeling en angst.
GB-Apeldoorn (GemeenteBelangen Apeldoorn) wil als oudste onafhankelijke lokale politieke partij in
Apeldoorn vooral meer duidelijkheid voor haar inwoners. En dat betekent duidelijke keuzes maken en
een duidelijke stem laten horen.
Zodat inwoners in Apeldoorn tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 ook een duidelijke
keuze kunnen maken. Het worden misschien wel de belangrijkste lokale verkiezingen in de
geschiedenis.
GB Apeldoorn maakt haar keuzes op basis van twee simpele maar heldere uitgangspunten.
•
•

Grondrechten en
Burgerbelangen

En daarbij gebruiken we vooral gezond verstand.

Coronapas wel of niet invoeren?
De voorgenomen invoering van de coronapas betekent dat er inbreuk wordt gepleegd op het
grondrecht van medische privacy, door telkens weer aan niet-artsen te moeten bewijzen dat je gezond
bent. Door inwoners gekozen volksvertegenwoordigers (raadsleden) die het niet eens zijn met die
inbreuk, zijn binnenkort mogelijk niet meer welkom bij fysieke bijeenkomsten in het gemeentehuis.
Hierdoor kunnen ze hun kerntaak van vertegenwoordiging niet meer of slechts beperkt uitvoeren.
Opvallend genoeg stelt de Rijksoverheid dergelijke eisen niet aan leden van de Tweede Kamer en de
Regering, terwijl de Gemeenteraad voor inwoners heel belangrijk is, omdat zij het dichtst bij hen staat.
Restauranthouders en andere bedrijven die aan de opgelegde regels voldoen mogen ook niet meer al
hun klanten bedienen, maar slechts een geselecteerd deel daarvan. Die tweedeling in onze gemeente
tast grondrechten van de mens op onaanvaardbare wijze aan.
Dit kunnen en willen we niet accepteren.

Daarom zegt GB Apeldoorn

Wij zijn uitgesproken tegen invoering van een coronapas
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Wat wil GB dan wel?
1. Vaccineren of niet blijft een vrije keuze voor iedere inwoner van en bezoeker aan Apeldoorn.
Welke keuze gemaakt wordt is tussen hen en hun arts, en hoort niet op straat.
2. Tot nu toe was er nog geen uitsluiting van volksvertegenwoordigers en andere groepen. En het is
ook absoluut niet nodig. GB wil naar een mix van digitaal/fysiek vergaderen, werken of scholing en
bijvoorbeeld vaste tijden/dagen voor winkel of restaurantbezoek voor doelgroepen. Als we er met
zijn allen de schouders onder zetten en er met gezond verstand mee omgaan, dan vinden we ook
goede oplossingen met elkaar die voor iedereen werken.
3. Laten we stoppen met de discussie over mondkapjes en lockdowns. Er is ruim voldoende bewijs
dat ze niet of nauwelijks helpen en zelfs schade veroorzaken. Als je ziek bent, blijf dan thuis. Een
mondkapje dragen is altijd een vrije keus en we rekenen elkaar er niet op af.
4. Wie wil testen mag dat natuurlijk doen, maar hou er rekening mee dat de uitkomsten niet altijd
betrouwbaar zijn. Testen mogen nooit afgedwongen worden en zijn altijd gratis. Er moeten ook
meerdere vormen van testen komen, bijvoorbeeld bloedtesten die accuraat zijn.
5. Artsen moeten de vrije keuze hebben om binnen hun beroepskaders verschillende medicatie voor
te kunnen schrijven tegen Covid-19. GB spreekt zich uit tegen elke beperking daarvan.
6. Prikbussen horen niet bij scholen. Kinderen die zich willen laten vaccineren kunnen dat zelf met
hun ouders en huisarts bespreken. Elke drang, dwang of beïnvloeding via docenten wijzen wij af.
7. Verder wil GB dat de gemeente zich op kortst mogelijke termijn hard maakt voor het organiseren
van buitenactiviteiten voor jongeren. Zeker als blijkt dat discotheken gesloten blijven en toegang tot
andere activiteiten, die belangrijk voor de jeugd zijn, wordt beperkt.
8. Politiegeweld tegen vreedzame demonstranten moet beter toetsbaar worden gemaakt. Tegen
vrouwen, kinderen en ouderen wordt nooit geweld gebruikt. Nooit!
9. Lokale politici die collega volksvertegenwoordigers uitsluiten of onder druk zetten vanwege
afwijkende ideeën is uit den boze. GB wijst ook de collectieve maatschappelijke druk van de door
landelijke partijen opgelegde visies met kracht af.
10. De inwoners van Apeldoorn hebben recht op hun eigen levenswijze. Het College van B & W dient
te waken voor de drang van ‘Den Haag’, ‘Europa’ en anderen om telkens maar weer in te willen
grijpen in de levenssfeer van onze inwoners. Of het nu gaat om de klimaatagenda, het sociale
domein of het coronabeleid, GB wijst inbreuken waar wij niet om gevraagd hebben met nadruk af.

Ben jij het ook eens met onze visie? Word dan lid van onze partij en/of meld je aan voor ons initiatief
‘Samen Apeldoorn Mooier Maken’. Dit is een model dat we hebben ontwikkeld om inwoners betere
mogelijkheden te bieden voor inspraak binnen het bestaande model van de gemeente.
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