van: Andre Wiering
aan: xxx@hoorn.nl
datum:
28 jan. 2017 09:28
onderwerp: Fwd:

Geachte heer xxx, geachte burgemeester van de mooie stad Hoorn (wat ik toch een
beetje als mijn eigen stad beschouw),
Zie onderstaande mail van mij gericht aan de heer xxx van het Atlascollege.
Gisteravond stond ik vreedzaam te folderen, zonder op wat voor manier dan ook de
openbare orde te verstoren. Niemand had last van mij of van mijn zoon. Maar tot mijn
stomme verbazing beweerde een scholier van het Copernicus dat de burgemeester
"goedkeuring" gegeven zou hebben om mijn zoon en mij te "arresteren"????? Ik was
met stomheid geslagen door deze bewering, en ik ga er vooralsnog vanuit dat het
uiteraard niet waar is, maar de vraag bij mij is of u toch misschien, op één of andere
manier, en opmerking richting de heer xxx en/of de heer xxx gemaakt zou kunnen
hebben waardoor één of beide de indruk gekregen zouden kunnen hebben dat u
voornemens zou zijn om uw eigen, door de gemeenteraad van Hoorn goedgekeurde,
APV en de landelijke wetgeving te negeren?
Zoals u misschien ook gezien heeft op televisie, was er in een andere stad (Den
Haag) sprake van een grote groep met ISIS-vlaggen en een paar swastika's
uitgeruste menigte van nieuwe Nederlanders die "allah akhbar" schreeuwend en
oproepend tot een nieuwe genocide op de joden, door de straten liep, en de politie
deed helemaal niets! En misschien heeft u ook de beelden op televisie gezien uit
Zaandam van een groep jongeren met een immigratie-achtergrond die politieagenten aan het uitschelden en treiteren waren, en de politie deed helemaal niets.
Vergelijkt u dat eens met het vreedzaam staan folderen op de openbare weg, iets
waar niemand last van heeft en wat de openbare orde op geen enkele wijze heeft
verstoord, en wat gewoon het recht is van iedere Nederlander.
Bij deze wil ik u adviseren om geen woord te geloven van wat de heer xxx van het
Atlascollege tegen u vertelt, en ik adviseer u om uzelf niet voor het karretje van de
heer xxx en/of het karretje van de heer xxx te laten spannen. Als u interesse heeft
kunt u de casus van mijn zoon, overigens slechts een deel van het hele
mensonterende verhaal van wat mijn zoon heeft meegemaakt op het Atlascollege
(waarbij de heer xxx één van de hoofddaders was), nalezen. Het valt met geen pen
te beschrijven. Het hele verhaal is geanonimiseerd. Ik heb een oproep gedaan aan
de heer xxx van het Atlascollege (die mij gistermiddag opbelde maar geen tijd kon vrij
maken om mij en mijn zoon gistermiddag te spreken) om, als hij fouten zou vinden in
de beschreven casus "Mark", hij dat aan mij door kan geven waarna ik ervoor ga
zorgen dat de desbetreffende fout hersteld gaat worden op de
website www.schoolkeuzehoorn.nl . Tot nu toe heb ik nog geen reactie van de heer
xxx ontvangen.
Verder wil ik u uiteraard graag te vriend houden. Ik hoop nog een keer een baan te
kunnen krijgen bij de gemeente Hoorn!

Hoogachtend,
André Wiering

