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Opmeer 9 februari 2011

Initiatiefvoorstel
De gemeenteraad van Opmeer in vergadering bijeen op 9 februari 2011, gezien de mede
in de media verschenen artikelen en websites:
Meldpunt Midden -en
Oost-Europeanen.
"De PVV heeft een website gelanceerd waarop mensen klachten kunnen melden die
veroorzaakt zijn door Midden en Oost-Europeanen fzgn. MOE-landersj. Het kan gaan om
overlast, vervuiling, verdringing op de arbeidsmarkt Voor veel mensen vormen deze zaken
een serieus probleem. Klachten worden vaak niet gemeld, omdat men het idee heeft dat er
toch niets mee wordt gedaan'', (bron: website PW)
Overwegende:
®

dat elke serieuze klacht van iedere inwoner, overal binnen de gemeentegrenzen
van Opmeer, de volle aandacht verdient van de lokale overheid liefst voorzien van
een voor alle partijen zo acceptabel mogelijke oplossing.

®

dat daar door de gemeente Opmeer hard aan gewerkt wordt; samen met onze
organisatie, inwoners en alle relevante partners.

•

dat de gemeente Opmeer al jaren een meldpunt voor alle vormen van overlast
heeft niet primair behorend tot het domein van de politie.

•

dat het gemeentelijke Opmeerse meldpunt geen onderscheidend keuzemenu kent:
kies 1. voor Polen, kies 2. voor Bulgaren, kies 3. voor allochtonen, kies 4. voor
WD'ers, kies 5. voor CDA'ers, kies 6 voor P W e r s , kies 7. voor ouderen, kies 8
voor e t c .

•

dat het in deze door de P W gestelde voorbij gaat aan Artikel 1 uit de Grondwet:
o

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk
behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging,
politieke
gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

•

dat er in de gemeente Opmeer ruim 250 veelal hardwerkende MOE-landers, met
en zonder familie, zijn gehuisvest uit Midden-Europa en veelal uit Polen.

•

dat ons 4® seniorenteam van W S 46 de volgende spelers kent: Bos Krzystof,
Daniel Wolk, Dariusz Pajak, Dawid Kryzanowski, Jacek Czachor, Krysztof Daniel
Pol, Marcin Beben, Marcin Nawrocki, Marcin Toporowski, Radostaw Grzybowski,
Sebastian Batog, Tomasz Mizerski, Tomasz Ptaczek, Wojciek Tacik.

Besluit:
De P W te verzoeken het door hen opengestelde meldpunt, zoals omschreven op hun
website, niet van toepassing te verklaren voor overlast klachten vanuit de gemeente
Opmeer
en
verzoekt het college van B & W van Opmeer dit initiatiefvoorstel door te zenden aan de
2^ Kamerfractie van de P\A/, In afschrift aan de overige 2^ Kamer fracties. Voorts dit
initiatiefvoorstel toe te zenden aan alle gemeenteraden opdat ondersteuning kan
plaatsvinden.
en gaat over tot de orde van de dag.
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