
 

Art 34 vragen m.b.t. “vliegeractie” 

Naar aanleiding van een “kunstproject” met vliegers op de stand van 

Vlissingen waarbij wethouder Reijnierse betrokken was, hebben wij als VVD de 

volgende vragen:  

1. Is de wethouder ervan op de hoogte dat de vliegers in de Gazastrook 

geen ludiek symbool van vreedzaam protest zijn, maar dat Palestijnen 

vliegers met molotovcocktails, gloeiende kolen of benzine laten 

opstijgen om de Israëlische natuur te beschadigen en de Israëlische 

bevolking in de grensregio angst aan te jagen? 

2. Is de wethouder het ermee eens dat deze vliegeracties vrede niet 

dichterbij brengen, maar simpelweg de zoveelste manifestatie van 

geweld vormen en vrede in de weg staan? 

3. Is de wethouder zich ervan bewust dat door dergelijke acties meer dan 

duizend hectare bos en landbouwgrond in vlammen is opgegaan, en 

erkent de wethouder dat deze ecologische schade onaanvaardbaar 

is? 

4. Is de wethouder zich ervan bewust dat op een van de foto’s op zijn 

Twitterfeed waarop hij de actie op het strand aanprees een vlieger met 

de zogeheten Reichsadler te zien was, een van de symbolen van Nazi-

Duitsland tussen 1935 en 1945? 

5. Is de wethouder ervan op de hoogte dat er op de Gazastrook vliegers 

met hakenkruizen naar Israel zijn gestuurd? 

6. Wat vindt de wethouder van het gebruik van de Reichsadler tijdens de 

actie die hij aanprees? 

7. Hoe valt het gebruik van de Reichsadler volgens de wethouder te 

rijmen met vreedzaamheid? 

8. Is de wethouder het ermee eens dat nationaalsocialistische uitingen 

gericht tegen Israël als antisemitisch kunnen worden bestempeld? 

9. Hoe denkt de wethouder dat het door hem als wethouder aanprijzen 

van een actie waarbij de Reichsadler wordt getoond afstraalt op de 

gemeente Vlissingen? 

10. Was het aanprijzen van de vliegeractie een standpunt van het college 

of deed de wethouder dit op persoonlijke titel? 

 

VVD fractie: 

Albert van der Giessen 

Tamara Vork- Ritter 

 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/palestijnen-hebben-een-nieuw-wapen-vliegers-met-molotovcocktails~bef9e442/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/palestijnen-hebben-een-nieuw-wapen-vliegers-met-molotovcocktails~bef9e442/
https://ceobs.org/fanning-the-flames-the-environmental-impact-of-gazas-incendiary-kites/
https://twitter.com/rensreijnierse/status/1053645457040261120
https://imgur.com/NVjg3Gs
https://de.wikipedia.org/wiki/Reichsadler#Reichsadler_in_der_Zeit_des_Nationalsozialismus
https://legalinsurrection.com/wp-content/uploads/2018/04/Hamas-Kite-Swastika-Molotov-Cocktail-Gaza-4-20-2108-w-border-e1524234407800.jpg
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BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN 

G.J.C. de Rijke Paul Krugerstraat 1 0118-487129 - 
    
ONDERWERP    

Art 34 vragen fractie VVD m.b.t. vliegeractie 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Uw inleiding 

Naar aanleiding van een “kunstproject” met vliegers op de stand van Vlissingen waarbij 
wethouder Reijnierse betrokken was, hebben wij als VVD de volgende vragen:  

Vraag 1 
Is de wethouder ervan op de hoogte dat de vliegers in de Gazastrook geen ludiek symbool 
van vreedzaam protest zijn, maar dat Palestijnen vliegers met molotovcocktails, gloeiende 
kolen of benzine laten opstijgen om de Israëlische natuur te beschadigen en de Israëlische 
bevolking in de grensregio angst aan te jagen? 

Ons antwoord:  
De portefeuillehouder is ingegaan op een persoonlijke uitnodiging van een 
vertegenwoordiger van  “ruimteCAESUUR” om een kunstuiting te bezoeken op het 
Badstrand afgelopen zaterdag 20 oktober.  

De intentie van zijn bezoek was niet anders bedoeld dan belangstelling te tonen voor de 
uiting van een kunstvorm c.q. de artistieke inrichting van het project. Inmiddels heeft, zoals 
bekend, de wethouder van Cultuur zijn excuses aangeboden voor de onbedoelde impact die 
zijn belangstellend bezoek heeft gehad. Hij heeft de tweet, waarin hij refereerde aan dat 
bezoek, verwijderd. Hij heeft zich hiermee volledig gedistantieerd van welke onderliggende 
bedoeling of motief dan ook die de organisatoren bij deze kunstuiting eventueel mochten 
hebben.  

In het verlengde hiervan onthoudt de wethouder zich van enig oordeel over de afbeeldingen  
die op de vliegers te zien waren. Ze werden getoond in de context van een kunstuiting. 
Overigens hebben wij vastgesteld, dat geen van de afbeeldingen die op de vliegers 
zichtbaar waren, bij wet strafbaar zijn gesteld. 

Zoals bekend hanteren wij in ons land de scheiding tussen kunst en staat, die we ook ten 
opzichte van het aan de orde zijnde kunstproject onverkort van toepassing moeten laten zijn. 
Wij hebben dan ook op geen enkele manier een band met het kunstproject.     



Blad 2 behorend bij 1048224 / 1048228 
 

 

Vraag 2 
Is de wethouder het ermee eens dat deze vliegeracties vrede niet dichterbij brengen, maar 
simpelweg de zoveelste manifestatie van geweld vormen en vrede in de weg staan? 

Ons antwoord  

Zie antwoord op vraag 1. 
 

Vraag 3 
Is de wethouder zich ervan bewust dat door dergelijke acties meer dan duizend hectare bos 
en landbouwgrond in vlammen is opgegaan, en erkent de wethouder dat deze ecologische 
schade onaanvaardbaar is? 

Ons antwoord  

Zie antwoord op vraag 1. 

Vraag 4 
Is de wethouder zich ervan bewust dat op een van de foto’s op zijn twitterfeed waarop hij de 
actie op het strand aanprees een vlieger met de zogeheten Reichsadler te zien was, een 
van de symbolen van Nazi-Duitsland tussen 1935 en 1945? 

Ons antwoord  
Zie antwoord op vraag 1.  

Vraag 5 
Is de wethouder ervan op de hoogte dat er op de Gazastrook vliegers met hakenkruizen 
naar Israël zijn gestuurd? 

Ons antwoord  
Zie antwoord op vraag 1.  

Vraag 6 
Wat vindt de wethouder van het gebruik van de Reichsadler tijdens de actie die hij 
aanprees? 

Ons antwoord  
Zie antwoord op vraag 1. 

Vraag 7 
Hoe valt het gebruik van de Reichsadler volgens de wethouder te rijmen met 
vreedzaamheid? 

Ons antwoord  
Zie antwoord op vraag 1.  

   

Vraag 8 
Is de wethouder het ermee eens dat nationaalsocialistische uitingen gericht tegen Israël als 
antisemitisch kunnen worden bestempeld? 

Ons antwoord  
Zie antwoord op vraag 1. 

https://imgur.com/NVjg3Gs
https://legalinsurrection.com/wp-content/uploads/2018/04/Hamas-Kite-Swastika-Molotov-Cocktail-Gaza-4-20-2108-w-border-e1524234407800.jpg


Blad 3 behorend bij 1048224 / 1048228 
 

 
Vraag 9 
Hoe denkt de wethouder dat het door hem als wethouder aanprijzen van een actie waarbij 
de Reichsadler wordt getoond afstraalt op de gemeente Vlissingen? 

Ons antwoord  
Zie antwoord op vraag 1  

 

Vraag 10 
Was het aanprijzen van de vliegeractie een standpunt van het college of deed de wethouder 
dit op persoonlijke titel.  

Ons antwoord  
Het college heeft geen enkele band met het kunstproject, dat zaterdag 20 oktober j.l. op het 
Vlissingse Badstrand te zien was.   

  

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris,  de burgemeester, 

 
mr. drs. ing. M. van Vliet    drs. A.R.B. van den Tillaar 
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