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Beste leden,

Het jaar 2015 begon heftig met een grote aanval op onze westerse vrijheden. Parijs kreeg te maken met grote en 
vooral zware terreur daden gericht op onze leefgewoontes. 

Het is belangrijk dat mensen, politici en de pers in alle vrijheid kunnen spreken, schrijven of tekenen. In Nederland 
is geen plaats voor mensen die zich tegen onze vrijheden keren. Het beledigen van groepen mensen moet niet bij 
wet verboden zijn of resulteren in een moordaanslag. Als men iemand beledigt kan die persoon zich verdedigen en 
zelfs een tegenzet doen. Wie kaatst kan de bal verwachten.
Het niet respecteren van de vrijheid van meningsuiting geeft aan welk vlees we in de kuip hebben en daarmee 
stellen deze personen zich buiten de maatschappij en zijn zij niet langer welkom in Nederland.

 
Een uitspraak als minder Marokkanen is niet handig en kan anders 
uitgelegd worden. Iedereen weet direct wie dit waarom zegt. Waarom 
zou de uitspraak strafbaar moeten zijn? En waar ligt de oplossing in 
deze uitspraak?
Nederland is al honderden jaren een land waar andersdenkenden 
terecht konden, zoals bijv. Hugenoten, protestanten, Hongaren, 
Portugezen, zeelieden, kunstenaars en wetenschappers. Met beperkte 
aantallen immigranten ten opzichte van de totale bevolking is dat 
verwerkbaar en zelfs gunstig voor economie, wetenschap en cultuur.
Iets anders is als die immigratie leidt tot een opgedrongen aanpassing 
van de Nederlandse cultuur; dat geeft grote spanningen. 

En terrorisme als gevolg van immigratie is volledig uit den boze. Iedereen die in Nederland permanent gaat wonen, 
moet zich aanpassen en de Nederlandse taal gaan spreken. Je vraagt toch niet aan je gastheer of hij zich aanpast 
aan de gasten?
Hoeveel cabaretiers vaak van linkse huize nemen niet de meest grove beledigingen en typeringen in hun mond 
zonder juridische consequenties? Maar als iemand te grof is, wordt hij vanzelf minder gevraagd.
Kortom, Trots op NL vindt dat de vrijheid van meningsuiting een goed Nederlands cultuurgoed is en dat moet 
gewaarborgd blijven.

• Begin dit jaar kwam bij het hoofdbestuur het droevige nieuws binnen dat de echtgenote van de heer Reijnen onze 
oud-voorzitter - plotseling was overleden. 

  Het hoofdbestuur en ik willen o.a middels deze mededeling even stilstaan bij dit verlies voor de heer Reijnen en     
  hem en zijn naaste familie veel sterkte wensen de komende tijd. Sterkte Theo.

J.W Muijs
Vice voorzitter - Landelijk woordvoerder Trots op NL



• Lancering nieuwe website Trots op NL!

Na jaren gebruik gemaakt te hebben van één centrale hoofdsite, met daarnaast lokale sites, is na 
maanden werk de vernieuwde website gerealiseerd.  De sterk verouderde hoofdsite was hoognodig aan 
vervanging toe.

Zo zijn Twitter en Facebook nu gelinkt aan de hoofdsite, zodat zowel geïnteresseerden als de leden 
Trots optimaal kunnen volgen. Ook is er een functionaliteit toegevoegd op de hoofdsite waar niet-leden 
zich kunnen aanmelden voor de (algemene) nieuwsbrief.
Daarnaast is er een aparte pagina ingedeeld waar er een overzicht van fracties en afdelingen te vinden 
is, zodat de burger indien gewenst rechtstreeks contact kan opnemen met de desbetreffende fractie of 
afdeling. 

Alle fractievoorzitters en afdelingsvoorzitters krijgen nog per mail de informatie betreft het overgaan naar 
nieuwe lokale website.

www.trotsnl.nl

• Artikel NRC : CBS cijfers, Minder jonge verdachten, helft is allochtoon
 
Geen burger van dit land lijkt te ontkomen aan de terreur van allochtone afkomst, zo blijkt uit cijfers van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 

Wanneer worden de feiten eens onder ogen gezien zonder dat deze als discriminerend worden bestempeld? Aldus 
de landelijk woordvoerder van Trots op Nederland.
 
De CBS cijfers liegen er niet om en dus wordt het eens tijd dat de overheid van zich laat horen.
 
Trots op NL pleit dan ook in gemeenteraden voor tuig-internaten en werkkampen waar deze jeugdcriminelen 
opgesloten worden en verplicht worden te werken om de gemaakte kosten terug te betalen aan de desbetreffende 
gemeente waar het `´crimineeltje`´ zich heeft misdragen. Vooralsnog draait de Nederlandse burger op voor de 
gemaakte kosten.

 
Daarnaast krijgen de raddraaiers verplicht les in wat de Nederlandse 
normen en waarden zijn. Tenslotte krijgen ze, mochten zij weer in de fout 
gaan, een verdubbeling van de strafmaat opgelegd, zodat zij van te 
voren weten wat de consequenties zullen zijn.
Indien de gemeenten te maken hebben met zeer jeugdige crimineeltjes 
kan er een extra strafmaat uitgevoerd worden naar de ouders door bijv. 
het korten op de kinderbijslag of een boete. Uiteraard blijft de strafwet 
van toepassing op echte criminelen.
 
Problemen moeten bij naam genoemd kunnen worden, maar wel 
benadrukken wij dat mensen te allen tijde beoordeeld moeten worden op 
hun gedrag en niet op hun geloof, afkomst, of huidskleur.

http://www.trotsnl.nl


• Onze veiligheid 

Trots op NL wil dat de burgers in Nederland zich weer veilig en geborgen voelen. Dat betekent dat we groepen die 
oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteitscijfers (Marokkanen en Antilianen 15 x zoveel als autochtone 
Nederlanders) op een manier gaan straffen die ze voelen. Geen lachwekkende taakstraffen meer van 100 à 200 
uur, maar heropvoeden. De ouders verplicht naar een opvoedcursus en de kinderbijslag in plaats van naar de 
ouders naar de heropvoed organisatie. Dat is uiteindelijk ook in het belang van de ontspoorde jongere zelf.
 
Eigendom, waar vaak hard voor is gewerkt, gaan we weer beschermen. Als iemand ongeoorloofd jouw huis of 
winkel binnenkomt mag je maatregelen nemen. De bewijslast ligt bij de indringer en niet bij de bewoner of 
winkelier. Het verschil tussen mijn en dijn moet weer duidelijk worden gemaakt. Verdediging van lijf en goed is 
gerechtvaardigd!
 
Het oplossingspercentage van criminele daden moet omhoog, dat betekent dat de politie beter georganiseerd moet 
worden. Niet meer allemaal aparte koninkrijkjes, maar één nationale politie onder leiding van één politiebaas uit het 
veld!
 
Wij vinden dat alle veiligheidszaken behandeld moeten worden op één departement, onder leiding van één 
Minister: de Minister van Veiligheid.

Trots op NL is voor de invoering van minimumstraffen, dan heeft iedereen die een criminele daad wil begaan van te 
voren al duidelijkheid over hetgeen hem minimaal te wachten staat.

Kenniscentrum (KC) Trots op NL

•  Fractie TROTS Haarlem 

HAARLEM - Het bleek uiteindelijk een bescheiden brandje, maar wel eentje die vragen oproept. Althans bij Trots 
Haarlem, die partij wil de onderste steen boven over de betrokkenheid van de vrijwillige brandweer in Haarlem 
Schalkwijk.

Het gaat om een brand die vrijdagochtend rond kwart voor zeven 
uitbrak in een flatwoning aan de Gandhistraat. Volgens de eerste 
melding ging het om een middelbrand, waarvoor diverse ploegen 
werden opgeroepen. Ook de vrijwillige brandweer Haarlem-Oost in 
Schalkwijk, stelt Marcel Dittrich, schaduwraadslid van Trots Haarlem.

Maar die is op last van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) per 1 
januari opgeheven, tegen de zin van de Haarlemse gemeenteraad. Die 
had al geld vrijgemaakt om de vrijwillige brandweer in stand te houden.

Dittrich: ,,Op de post in Schalkwijk waren dan ook slechts vier 
vrijwilligers beschikbaar en die zijn uiteindelijk niet uitgerukt. Hierdoor is de brandweer in Hoofddorp opgeroepen 
om naar Haarlem te rijden en de reeds aanwezige brandweer te ondersteunen. Trots Haarlem is evenals de gehele 
gemeenteraad van Haarlem van het begin af aan tegenstander geweest van het opheffen van de Haarlemse 
vrijwillige brandweer. Uiteraard hoeven wij niet uit te leggen dat de aanrijtijd van Hoofddorp naar Haarlem 
aanzienlijk langer is dan het voor de vrijwilligers zou zijn geweest.’’



Dittrich stelt dat het opheffen van de vrijwillige brandweer volgens veel vrijwilligers op discutabele wijze is verlopen. 
,,De VRK voelt zich blijkbaar superieur aan de gemeenteraad, maar wie heeft het in Haarlem nou eigenlijk voor het 
zeggen? Kloppen alle aangeleverde cijfers wel die de veiligheid in Haarlem moeten garanderen? Trots Haarlem wil 
de onderste steen boven en zal waar mogelijk op nader onderzoek aandringen.’’

De brandweer had de brand in de hal van het appartement snel onder controle, de bewoner kon op tijd zijn huis 
verlaten. Wel moet hij voorlopig bij familie onderdak vinden, want door de schade aan de woning kan hij daar 
voorlopig niet terugkeren.

http://www.haarlemsdagblad.nl/regionaal/haarlemeo/article27274543.ece/Vragen-over-flatbrandje-in-Schalkwijk

http://www.haarlemsdagblad.nl/regionaal/haarlemeo/article27274543.ece/Vragen-over-flatbrandje-in-Schalkwijk

