Iemand zwarte olifanten met
sneakers
van
Jimmy
Choo
gezien?
Fout !! Het is niet de stad Brussel die de geplunderde
handelaars vergoedt.

Het

zijn
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de

blanke

racistische

Vlaamse

belastingbetalers die de handelaars zullen vergoeden, want
Brussel heeft geen geld, enkel schulden. En zo lopen er nu
onrechtstreeks, dank zij ons belastinggeld een hoop negers
rond met dure merkkledij en schoenen van Jimmy Choo en
anderen. Toch makkelijk voor de politie om die er in Matonge
uit te pikken? Oh ja, ik was het vergeten, dat zou raciaal
profileren heten, en weer aanleiding kunnen zijn tot rellen,
plunderingen en vernielingen die wij mogen betalen. Laten we
maar doen alsof we de zwarte olifant niet gezien hebben?

Iemand een zwarte olifant gezien met deze schoenen en
eventueel een zonnebril?
https://www.standaard.be/cnt/dmf20200622_04998185
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De betoging van 7 juni liep na afloop uit de hand. Foto:
BELGAIMAGE
Op de gemeenteraad van de stad Brussel is maandag unaniem
groen licht gegeven voor de vergoeding van de handelaars die
hun winkel geplunderd zagen na afloop van de Black Lives
Matter-betoging op het Brusselse Poelaertplein op zondag 7
juni.

Brussels burgemeester Philippe Close (PS) liet verstaan dat de
stad Brussel zal tussenkomen voor de franchise die door de
verzekeraars niet worden terugbetaald.

De oppositieleden van MR, N-VA, cdH en CD&V benadrukten in de
eerste plaats nogmaals dat de Brusselse burgervader zijn
verantwoordelijkheid groot is in de rellen die uitbraken na
het Black Lives Matter-protest. Er is begrip voor de
vergoeding, maar er werden wel vragen gesteld over de extra
kosten die dit met zich meebrengt.

Burgemeester Close liet weten dat de stad Brussel de volledige
kosten van de franchise van de verzekering van 16 handelaars
zal vergoeden. Hoe groot het bedrag is dat de stad Brussel
hiervoor moet uittrekken, is nog niet bekend. Woensdag volgt
nog een vergadering met de handelaars. De handelaars kunnen
eventueel een voorschot krijgen, liet Close nog verstaan.

Nog volgens Close verlopen de contacten met minister voor de
Zelfstandigen en Middenstand Denis Ducarme (MR) positief in
het dossier. Minister Ducarme heeft ook aangegeven dat hij
niet werkeloos zal toezien op de situatie van de winkeliers.

