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Fractal.  
Een onafhankelijk journalist met een eigen inzicht, een eigen mening, soms wat eigenwijs   

maar wel met een eigen verhaal. Het staat eenieder vrij om Blogs en reportages in zijn geheel 

te publiceren of te delen en te gebruiken met bronvermelding. 

Blog 56  
 

 
Geachte lezers, 

 

ALLEEN SAMEN KRIJGEN WIJ CORONA HET KABINET ONDER CONTROLE. 

 

Hoe ongepast is het rapport van de gemeente Stichtse Vecht om 
het niet uitgevoerde en overbodige coronabeleid van Rutte en de 
Jonge in de schoenen te schuiven van de organisatie ‘De Vechtse 
vaarparade’.  
 

Het beleid en de maatregelen zijn wederom 

strenger gemaakt door dit vervallen kabinet 

wat veel weg heeft van de boevenbende ‘De 

Zwarte Hand van Pietje Bell’.  Nu dus ook 

een nieuwe variant beschikbaar is gesteld 

door het WHO genaamd Omicron variant, 

hebben Rutte en De Jonge weer iets om 

mee te schermen. Helaas worden de regels 

door iedereen, gevaccineerd of niet 

gevaccineerd, aan de laars gelapt omdat 

niemand nu nog in het kabinet kan en zal 

geloven. We hebben al die varianten nu wel 

meegemaakt en het kabinet, het RIVM, de 

WHO en alle dierenartsen moeten toch nu 

wel met iets beters komen dan een nieuwe 

variant uit Zuid-Afrika. Omdat de 

passagiers van vliegtuigen uit Zuid-Afrika 

niet worden getest volgens De Telegraaf, 

wat dus ook zinloos is, zal deze variant nu 

al ons land hebben bereikt als het zou 

bestaan.  

 

Toch nog even terugkomen op onze 

gemeente Stichtse Vecht. Dat gedoe met 

het toestaan van het vuurwerk met oud- en 

nieuwjaar en de coronamaatregelen 

rondom De Vechtse Vaarparade kon ik ook 

wel uittellen dat de financiële steun aan 

Maarssen On Ice gebakken lucht was. Het 

zegt ook iets over de betrouwbaarheid van 

het gehele gemeentelijke apparaat Stichtse 

Vecht. Ik ben benieuwd wie nu nog de 

ballen heeft om een evenement te 

organiseren in Stichtse Vecht.   

 

Van nu af aan zal steeds het onderstaande statement in mijn blogs komen te staan tot en met 

de verkiezingen: 

 

Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in Stichtse Vecht adviseer ik u niet 

meer te stemmen op de landelijke grote partijen, zoals nu vertegenwoordigd 
in Stichtse Vecht en met de eventuele nieuwkomers als de SP en D66, maar te 

stemmen op de lokale partijen. Wie dat moet zijn… er zijn voldoende partijen. 
 

 

Succes, 

Peter 


