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Tijd rijp voor meer
lokale Vrijheidspartijen
Nu de PVV bij de komende
gemeenteraadsverkiezingen
maar in twee plaatsen meedoet,
kunnen burgers die in hun eigen
gemeente toch een PVV-achtig
geluid willen laten horen, alvast
een Vrijheidspartij oprichten die,
bij gebleken succes, later kan
opgaan in de PVV. In Bunschoten-Spakenburg is er al een
begin mee gemaakt.

door Peter Frans Koops

De belangrijkste reden dat de
PVV maar in twee grote gemeenten, Den Haag en Almere, gaat
meedoen aan de komende
gemeenteraadsverkiezingen is
dat ze LPF-achtige toestanden
wil voorkomen. Ook geeft de leiding van de PVV aan dat er
moeilijk aan bekwame politici te
komen is.
Enerzijds moeten al die PVVaanhangers dit besluit respecteren. Aan de andere kant kan
deze tactiek een proactieve houding stimuleren bij burgers die
toch een PVV-achtig geluid zouden willen laten horen in de
ruim vierhonderd gemeenten
die Nederland rijk is. Hiermee
kan men in de komende vier jaar
laten zien of de angst voor LPFachtige taferelen wel zo reëel
was.

Er ligt daarom voor gemotiveerde en bekwame burgers een
uitdaging om met plaatselijke
Vrijheidspartijen politiek te
bedrijven in het belang van ons
land met behoud van de westerse cultuur. In plaats van
afwachten kunnen lokale ‘Partijen voor de Vrijheid’ bijvoorbeeld op het vlak van algemeen
bestuur, openbare orde en veiligheid, economie, zorg en de
voortgaande islamisering al een
PVV-geluid laten horen en wordt
de PVV-stemmer voor de
komende gemeenteraadsverkiezingen een goed alternatief
geboden.

Goede invloed

Een succesvolle intrede van stabiele plaatselijke Vrijheidspartijen heeft ongetwijfeld een
goede invloed op een nog
hogere verkiezingswinst voor de
PVV voor de Tweede Kamer- en
Provinciale Statenverkiezingen
het jaar daarop. Als er in de
periode 2010-2014 stabiele
raadsfracties zijn geweest dan
zal Wilders toch knettergek zijn
om in 2014 die Vrijheidspartijen
niet te laten evolueren tot volwaardige PVV-afdelingen.
Gelukszoekers die toch geconfronteerd zijn met interne ruzies
en afsplitsingen, hoeven natuurlijk niet bij Geert aan te kloppen
om een PVV-keurmerk te verkrijgen.

Met de vrijspraak van Wilders
door een Engelse rechtbank is
de tijd nu rijp voor de komst van
meer plaatselijke Vrijheidspartijen. Partijen die opkomen voor
de vrijheid van meningsuiting
en behoud van de vrijheden die
horen bij de westerse cultuur,
gebaseerd op de joods-christelijke traditie van ons land. Culturen en ideologieën die het
voortbestaan van de democratische rechtsstaat ondermijnen,
zoals de islam, horen in Nederland niet thuis.
Tegelijk kan een plaatselijke Vrijheidspartij een signaalfunctie
vervullen in de richting van de
landelijke politiek met betrekking tot het zinloze en bedreigende gelijkheidsdenken inzake
religies en vormen van onderwijs, bijvoorbeeld door tegen de
komst van een grote moskee of
islamschool te stemmen.
In de gemeente Bunschoten is
onlangs een Vrijheidspartij ontstaan, die de komende verkiezingen meedoet. Voor de Spakenburgse Vrijheidspartij (SVP)
is de leus: politiek bedrijven
voor behoud van de westerse
cultuur in het belang van de
Bunschoter bevolking met een
knipoog naar Geert Wilders
(PVV).
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