
Beste burgermeester, wethouders en gemeenteraadsleden, 

 

Albrandswaard wordt geroemd om haar vele vrijwilligers en mantelzorgers. Jong en oud helpt en 

ondersteunt elkaar in een tijd waarin we elkaar steeds minder fysiek ontmoeten en steeds meer op 

onszelf gericht zijn. En dat is prachtig om te zien en hier maak ik graag deel van uit. Dat tekent ons dorp 

en haar inwoners. Betrokkenheid, saamhorigheid en een helpende hand uitsteken aan hen die het lastig 

hebben in de maatschappij.  

 

Nu staan we echter op het punt om in Albrandswaard enkele duizenden volledig uit te sluiten van de 

maatschappij nadat ze al tijden aan de zijlijn hebben gestaan bij tal van evenementen en andere 

recreatie. Gezonde mensen, talloze jongeren en kinderen kunnen straks niet meer gaan en staan waar ze 

willen en ieders vrijheid is ineens gebonden aan voorwaarden die aan iedere deur getoond moeten 

worden.  

 

Een zorgelijke ontwikkeling en de naderende 2G-regel zal de tweedeling enkel nog maar vergroten. Een 

maatregel die overigens niet valt uit te leggen, daar de QR-code enkel iets zegt over de bereidheid van 

mensen en niets over de gezondheid van degene die aan de deur staat.  

 

Ik verwacht dat U ook de beelden heeft gezien van de kinderen die achter hekken een glimp proberen op 

te vangen van een Sinterklaas-intocht of zich buiten hebben moeten omkleden in de kou na een zwemles 

omdat hun ouders niet welkom zijn zonder QR-code.  Maar ook de jongeren in onze gemeente die 

samenkomen in het bos omdat ze bij Abel niet welkom zijn of een kindervoorstelling in Het Kasteel van 

Rhoon waarbij kleuters niet aanwezig kunnen zijn vanwege hun ongevaccineerde ouders zijn schrijnende 

voorbeelden die ik zie. 

 

Uitsluiting, discriminatie en het afdwingen van gewenst gedrag kan en mag nooit normaal gevonden 

worden. Ik voel de noodzaak om mij hierover uit te spreken naar U, daar dit overheidsbeleid moreel 

verwerpelijk is en grote schade berokkend aan de gezondheid en het de vrijheid inperkt van talloze 

dorpsbewoners. 

 

Ik doe dan ook een beroep op U om er alles aan te doen wat binnen uw mogelijkheden ligt om iedere 

inwoner van Albrandswaard het gevoel te geven dat ze ertoe doen, mee mogen doen en gehoord 

worden.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 


