
Geachte Raad, geacht college,

Wij hebben kennisgenomen van het Twitter-berichtje van PW-NH, waarin Geert Wilders

meent dat alleen mevrouw Moinat gerechtigd is tot het voeren van de naam PW. Inmiddels

hebben wij de heer Wilders geschrevenzeer ontstemd te zljn over de wljze waarop hij met

zljn achterban 'communiceert'; ofivel het gebrek ervan.

Wij hebben hem ook meegedeeld dat wij vooralsnog blijven vasthouden aan de naam PW
Purmerend. Als het hem niet bevalt, dan maakt hij maar de gang naar de rechter.

Als reden geven wij het volgende aan:

"Geert Wilders heeft uit wije wil en heel bewust zijn handtekening gezet onder de kieslijst
van de PW (Partij voor de Vrijheid) (Purmerend) voor de raadsperiode2013-2022. Kortom,

hij heeft dus voorafgaand aande grondwettelijke benoeming van heer Van Dongen en

mevrouw Soenjoto als raadsleden voor de fractie PW te Purmerend ons expliciet schriftelijk
zijn toestemming gegeven om de naam PW (Purmerend) te kunnen voeren. Aan deze

toestemming achten wij de heer Wilders onverminderd gebonden. De heer Van Dongen en

mevrouw Soenjoto zullen met inachtneming van vorenstaande in de raadsvergaderingen en

elders de naam PW Purmerend blijven voeren. Indien de heer Wilders zich hier niet in kan

vinden, staat het de heer Wilders uiteraard vnj zichtot een rechter te wenden om deze

hierover uitspraak te laten doen."

Het spijt ons dat er zoveel commotie is rondom de PW Purmerend

Wij willen u overigens bedanken voor de mentale steun die wij van u hebben mogen ervaren

Politiek zljnwij dan verschillend van veel raadsleden, wat ons bindt is toch wel de mede-

menselijkheid, en het geloof dat er betere tijden zullen komen!

Met vriendelijke groet,

Shirley Soenjoto & Rob van Dongen

PW Purmerend
(Partij voor de Vrijheid/Voor Verbinding)

P.s. Bijgaand de brief die wij zonden aan de heer Wilders



Geachte heerWilders, beste Geert,

Uw wijze van'communiceren'bevaltons in hetgeheel niet. Wij hebben ons ingezetvoorde PVV,

hebben ons uiterste bestgedaan om zetelste bemachtigen metals doel politieke invloed te

verkrijgen in purmerend. We werden niet bepaald gehinderd door kennis en ervaring, maarwe

hebben ons 100% ingezet.

Dat wij een koers zijn ingegaan die wellicht nietdie van u is, zou aanleiding moeten zijn om het

gesprek aan te gaan. Bij serieus en constructief politiek bedr'rjven komen vele vragen op:

ls ereen andere mogelijkheid om geradicaliseerd geweld - van onderandere radicale islamieten -

tegen te gaan? Kunnen we een andere uitleggeven aan het joods-christel'rjkegedachtegoed dan die

van u? Kunne n we de be langen be hartige n van Purme renders, zonder te vervallen i n twitterged rag

met een vaak lege inhoud?

U heeft geen enkele poging ondernomen om het gesprek met ons aan te gaan' U noemt ons niet'

neemt "afscheid" dooreen berichtje via Twitterdat Moinat de naamdrager is geworden van de PVV

Purmerend.
zo cru moesten wij vernemen dat wij nietwelkom zijn bij u en uw partij.

U laat uw eige n ge meenteraadsleden ( ! ) met een groot ge mak i n de stee k.

Als u zo omgaat met hen die hun best hebben gedaan voor uw partij, dan vREZEN wij wat er gaat

gebeuren met Nederland als u de macht krijgt!

Hetzelfde zien we trouwens bij de heer Baudet. ook hij neemt metgemak afstand van naaste

werkers. U heeft veel met hem gemeen. Jammer.'.

ShirleySoenjoto & Rob van Dongen

PVV Purmerend

P.s.

Aan de gemeenteraad en het college van Purmerend zullen wij hetvolgende communiceren:

PVV staatvoor Partij Voorde Vrijheid, en voorons ook'partijvoorde verbinding'.

Geertwilders heeft uitvrije wilen heel bewustzijn handtekeninggezetonderde kieslijstvan de PVV

(partijvoordeVrijheid)(Purmerend)voorderaadsperiode20L3 -2022' Kortom,hijheeftdus

voorafgaand aan de grondwettelijke benoeming van heerVan Dongen en mevrouw Soenjoto als

raadslùe n voor de fractie pVV te purme rend ons expliciet schriftelijk zijn to estem ming gegeven om

de naam PVV (Purmerend)te kunnen voeren.

Aan deze toestemming achten wij de heer Wilders onverminderd gebonden'

De heerVan Dongen en mevrouw Soenjoto zullen met inachtnemingvan vorenstaande in de

raadsvergaderingen en elders de naam PVV Purmerend blijven voeren.

lndien de heer Wilders zich hier niet in kan vinde n, staat het de heerWilders uiteraard vrij zich to t

een rechterte wenden om deze hieroveruitspraakte laten doen.


