Hilversum, 10 juli 2019

Geachte burgemeester, geacht college, geachte gemeenteraad,
Wij schrijven u opnieuw, daar wij verbaasd zijn over de huidige gang van zaken. Op 4 juli ji.
stuurden wij een brief naar het college en de gemeenteraad. Hierin stelden we enkele
vragen. Helaas hebben wij als briefschrijvers in tegenstelling tot de gemeenteraad nog
altijd geen antwoord gehad.
-

-

Hedenochtend is er echter wel een burgemeestersbrief uitgegaan naar de gemeenteraad en
de pers, waarin antwoord op onze vragen wordt gegeven. Wij moeten de antwoorden op
onze brief vervolgens uit de krant vernemen. Dit vinden wij niet netjes en wij betreuren de
gang van zaken. Ook betreuren we de inhoud van de brief en dus zullen wij hieronder
inhoudelijk reageren.
Suggestieve toon
Wij kunnen ons niet vinden in de toch suggestieve toon van de tekst. Wij citeren: ‘Tijdens
deze betoging liep op enig moment de spanning op tussen de betogers van KOZP en een
aantal andere aanwezigen rondom de locatie van de betoging’. De tekst impliceert dat de
spanning door ‘beide kanten’ werd veroorzaakt. Wij hebben ons aan onze rechten en
plichten gehouden en zijn bedankt door de politie en de gemeente voor het opvolgen van
alle voorschriften en aanwijzingen, terwijl er met geweld op ons gereageerd werd door
pro-pietbetogers.
Wij zouden graag zien dat in toekomstige correspondentie en uitingen van de gemeente een
waarheidsgetrouw beeld gepresenteerd wordt van de demonstratie in november.
Opsporing en vervolging
In de burgemeestersbrief lezen we dat strafrechtelijke vervolging niet in gang wordt gezet
zonder aangever. En, gezien geen enkele betrokkene van de KOZP-demonstratie aangifte
heeft gedaan, er niet op vervolging is overgegaan. Echter was het juist in Eindhoven zo dat
de autoriteiten het initiatief namen om op te sporen en te vervolgen.
Kick Out Zwarte Piet vreest, gezien het antwoord van het college, dat in de keuze om wel of
niet op te sporen en te vervolgen bestuurlijke, dan wel individuele motieven meespelen. Dit
creëert een beeld van willekeur van de overheid. Waar in Eindhoven wél wordt
gehandhaafd, kiest het Hilversums college ervoor dit niet te doen. Daarom herhalen wij onze
vraag of wij -samen met de gemeente en politie- nogmaals om tafel kunnen gaan om de
mogelijkheden, waaronder het doen van aangifte door ons, te bespreken voor het vervolgen
van gewelddadige pro-pietbetogers in Hilversum.
Maatschappelijk debat
In onze eerdere brief stelden wij ook de vraag wanneer de burgemeester inhoud zou geven
aan zijn toezegging om een maatschappelijk debat te gaan initiëren over de invulling van de
Hilversumse intocht dit jaar. Wij gaven aan dat enige urgentie wel geboden is, omdat door
-

het reces en de voorbereidingen van de intocht
maatschappelijke discussie.

-

er nog weinig tijd overblijft voor die

Wij waren dan ook verheugd om gisterenavond 9 juli telefonisch te zijn benaderd door de
behandelend ambtenaar voor een afspraak op dinsdag 16 juli aangaande de intocht. Wij zijn
benieuwd naar het gesprek en kijken ernaar uit. In de burgemeestersbrief staat echter dat er
pas n de zomer vorm zal worden gegeven aan de maatschappelijke discussie. Hoe het
geplande gesprek van 16 juli zich tot die uitspraak verhoudt, begrijpen wij dan ook niet.
Misschien kan het college daar zijn licht over laten schijnen.
Wij hopen dat wij in het vervolg op een nettere beantwoording kunnen rekenen en kijken uit
naar het antwoord.
Met vriendelijke groet,
Namens Kick Out Zwarte Piet en Stichting Nederland Wordt Beter,

Jimmy Stol en Jerry Afriyie

