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MOTIE VAN AFSCHUW EN WAARDERING 
 
De raad van de gemeente Son en Breugel, in openbare vergadering bijeen op donderdag 4 
februari 2021; 
 
Overwegende dat: 

• In Nederland sedert 23 januari jl. een avondklok geldt, als onderdeel van de maatre-
gelen om het coronavirus een halt toe te roepen; 

• Zich als reactie hierop in talloze plaatsen, zoals Eindhoven en Den Bosch, geweld, 
vernielingen en plunderingen hebben voorgedaan; 

• Door dit geweld vooral politie en overige ordehandhavers ernstig zijn belaagd;  

• Slachtoffers van de plunderingen en vernielingen met name ook winkeliers en andere 
ondernemers zijn geworden; een groep die het door de coronacrisis toch al zwaar te 
verduren heeft; 

• Dit oproer ook bij andere inwoners, waaronder van ons dorp, tot angst en bezorgd-
heid heeft geleid; 

• De relschoppers, qua aantal, slechts een heel beperkte groep binnen onze bevolking 
vormen; 

• De overige inwoners, inclusief de ondernemers, zich doorgaans voorbeeldig houden 
aan de getroffen coronamaatregelen, hoe moeilijk dat soms ook is gelet op de grote 
impact hiervan; 

• Vrijheid van meningsuiting en demonstratie in ons land diepgewortelde grondrechten 
zijn, die gerespecteerd dienen te worden;  

• De rellen van de afgelopen periode echter in het geheel niet goed te praten zijn door 
een beroep te doen op deze grondrechten; 

• Voor het uiten van de eigen mening meer dan voldoende andere mogelijkheden aan-
wezig zijn, met respect voor de ander en voor diens eigendommen en bezittingen; 

• De ongeregeldheden gelukkig ook tot een positieve tegenstroming hebben geleid, via 
tal van burgerinitiatieven; 

• De spontane acties van vele burgers om mee te helpen de puinhopen op te ruimen 
en om via inzamelingsacties gedupeerden financieel bij te staan, hartverwarmend 
zijn; 

 
BESLUIT: 
 
Uit te spreken: 

• Zijn afschuw, verbijstering en algehele afkeuring over de recente gewelddadigheden; 

• Trots te zijn op en diep respect te hebben voor de inwoners en ondernemers die, on-
danks de inmiddels lange duur, blijven meewerken om samen het coronavirus de kop 
in te drukken; 

• Hartelijk dank te zeggen aan de politie en overige handhavers voor hun zeer gewaar-
deerde niet aflatende inzet, vaak onder zware omstandigheden, in het belang van 
een veilige omgeving voor allen; 

• Waar mogelijk en redelijk een bijdrage te willen leveren, bijvoorbeeld in ondersteu-
nende zin, aan plaatselijke initiatieven, gericht op het verlichten van de negatieve ge-
volgen van de coronacrisis en de coronamaatregelen. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Son en Breugel, 4 februari 2021 
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BESLUIT GEMEENTERAAD 4 FEBRUARI 2021: 
De motie is unaniem aangenomen. 


