
Bijdrage voor de raadsvergadering op 27 november 

Jan Hopstaken, raadslid namens de fractie van de PvdA Eindhoven 

Rascisme en geweld zijn nooit acceptabel 

1. De PvdA is erg aangedaan door de gebeurtenissen tijdens de intocht van Sinterklaas. Deze 
discussie kent felle tegenstellingen, met bijna alleen verliezers.  

2. Vz, U kent ons als een partij die diversiteit en vooral inclusiviteit héél erg belangrijk vind. 
Jong en oud, alle Eindhovenaren moeten mee kunnen doen, en zich prettig voelen bij dit 
feest!  

3. En in dit geval, moet iedereen zich ook vrij voelen om het recht op vrijheid van 
meningsuiting en demonstratie te kunnen claimen. Hoe oneens je het ook kunt zijn met de 
mening van een ander, agressie en geweld zijn ten alle tijden verboden.  

4. Ook zien wij de verantwoordelijkheid van volksvertegenwoordigers in dit beladen debat, 
om een verbindende rol te nemen in deze discussie. Polarisatie wekt alleen maar meer 
agressie op, laten we ons daar verre van houden, maar juist de dialoog stimuleren om te 
komen tot een feest voor iedereen.  

a. We stemmen tegen de motie van het Ouderen Appèl, wellicht onjuist, maar toch met 
veel respect voor degenen die de oorlog hebben overleefd, wil ik Dhr. Rennenberg er 
aan herinneren dan de reden dat er gebombardeerd werd, een dictator was die de 
grondrechten van mensen inperkte. Dat nooit meer. Het recht om te demonstreren 
is zo belangrijk dat we dat niet moeten inperken. 

b. De motie van Denk gaat voor ons te ver, we zien als PvdA voor de raad geen rol om 
over de uitkomst van de dialoog vooraf uitspraken te doen. Dit ook om recht te doen 
aan de inbreng van beide partijen. 

c. Uiteraard zullen we als mede indiener de motie tegen rasisme en geweld volledig 
ondersteunen. Onze grondrechten zijn een groot goed, en mogen niet ingeperkt 
worden! 

5. Als laatste nog onze waardering voor de intochtcommissie onder leiding van mevrouw 
Kollenburg, die samen met 180 vrijwilligers geheel vrijwillig voor een mooie intocht zorgen.  

Hopende op een constructieve dialoog tussen de betrokken partijen 

Vz, dankuwel 


