Apeldoorn, 17 november 2021

Bekijk de webversie

PERSBERICHT
GB zegt NEE tegen G2
De onafhankelijke politieke partij GB Apeldoorn (GemeenteBelangen) is tegen de
invoering van een 2G beleid, dat in de praktijk betekent dat ongevaccineerden
gedwongen worden zich te vaccineren.
Bovendien ziet GB met de achterliggende QR-pas een ontwikkeling richting een
samenleving die verregaand gecontroleerd wordt door grote centrale machten. Dat gaat
echt veel te ver.

Wel of geen vaccin?
Raadslid Antoon Huigens van GB; "Dat is een discussie waarin politici geen rol moeten willen
spelen omdat dit valt onder de medische privacy van inwoners. Het is een grondrecht. Iedereen
heeft daarin een vrije keuze. Daar staan wij heel principieel in. GB staat niet voor niets ook voor
Grondrechten en Burgerbelangen.
Er lopen hier echter ook twee discussies door elkaar. Enerzijds is er het vaccin. Of een inwoner
kiest voor het vaccin is een individuele keuze en wij roepen alle inwoners in Apeldoorn op om
over en weer die keuze te respecteren van elkaar. Samen Apeldoorn mooier maken.
Waar wij als politici voor verantwoordelijk zijn is om inwoners te voorzien van eerlijke en
transparante informatie zodat ze goede keuzes kunnen maken. En om minderheden extra te
beschermen tegen ongewenste tweedelingen in de samenleving. Solidariteit maakt ons als
samenleving weerbaar en verbindt.
Het is inmiddels bevestigd dat de vaccins snel hun bescherming verliezen en er steeds nieuwe
bijwerkingen worden ontdekt, waarvan sommige zelfs een dodelijke afloop hebben.
Het lijkt erop dat gevaccineerden zullen moeten blijven bijprikken om de kans op
ziekenhuisopname te verkleinen, want dat is wat het vaccin aantoonbaar doet voor een
beperkte groep kwetsbaren in onze samenleving, maar wel minder effectief dan gedacht.
En nu ook blijkt dat gevaccinneerden nog steeds vatbaar blijven en de ziekte kunnen doorgeven
aan anderen is dat voor iedereen een enorme teleurstelling.
Gevaccinneerden hebben het recht om te weten wat de volledige risico's zijn van vaccins, zeker
als ze die straks tweemaal per jaar moeten nemen om feitelijk alleen het risico van
ziekenhuisopname te verminderen.
Daarnaast blijft GB het onverteerbaar vinden dat VVD/CDA/D66 weigeren om de
ziekenhuiscapaciteit uit te breiden, weigeren andere effectieve medicijnen toe te laten op de
markt en zelfs weigeren mee te werken aan transparantie van cijfers die gebruikt worden om
eerlijk en consistent beleid te ontwikkelen.
We horen van steeds meer inwoners dat het beleid niet te begrijpen is en een groeiende groep
begint daardoor te twijfelen aan dit vaccinbeleid van VVD/CDA/D66.

Sociale controle via QR-app
De andere kant van de discussie is de QR-app die wordt ingezet om te controleren of je
gevaccineerd bent of niet. Bij G2 is het gebruik van de QR-app de standaard methode.
We zien tegelijkertijd echter tal van ontwikkelingen die diezelfde QR-app inzet voor andere
controles en analyse van data door overheid en commerciële partijen.
In België is recent een soortgelijke app nu gekoppeld aan medische gegevens, bankgegevens,
inkomensgegevens, gezinsgegevens en ga zo maar door. Dat gaat veel te ver.
Ook is het verontrustend om te zien dat moties die worden ingediend om te voorkomen dat de
QR-app wordt ingezet voor sociale controle, diverse toegangscontroles en zelfs financiële
controle categorisch door VVD/CDA/D66 worden verworpen. Dat is niet alleen verontrustend,
dat is volstrekt onacceptabel"

De streep van GB
GB trekt dus de streep bij de invoering van de coronapas. GB accepteert niet als partij dat
inwoners van Apeldoorn grondrechten moeten inleveren om centrale machten meer controle te
geven over keuzes die inwoners kunnen maken.
Het gaat hier om de vrijheid van de mens zoals vastgelegd in de grondwet, die boven alle
andere wetten uitgaat.
GB zet zich gepassioneerd in voor het beschermen van de rechten van de mens. Met gezond
verstand en met respect voor alle doelgroepen in de samenleving.
Tweedeling, controle tot achter de voordeur, beperken van bewegingsvrijheid in en om de stad.
Dat gaat wat GB betreft echt te ver, daar trekken wij de streep.
En ook daarom zegt GB NEE tegen G2. Als eerste partij in Apeldoorn en mogelijk zelfs als
enige partij.

Lokale verkiezingen 2022
De komende lokale verkiezingen in maart 2022 staan misschien wel meer dan ooit in het teken
van vrijheid, grondrechten en burgerbelangen.
Daarom roept GB inwoners in Apeldoorn op om goed te volgen wat het coronabeleid en de QRapp doen met kleine ondernemers en alle inwoners, maatschappelijk en financieel. Het
raadplegen van verschillende soorten bronnen geeft daarbij het meest complete inzicht.
Vrijheid, inspraak en grondrechten. Het is het waard om voor het behoud daarvan op te komen.
Voor alle inwoners van onze mooie stad, prachtige omliggende dorpen en buitengebieden.
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