Ik ben Frank de Ruiter, ik woon samen met mijn vrouw Gonni sinds 2000 aan de
Iepenlaan te Duiven. Vanaf 1987 wonen wij als gezin in De Liemers. Een gebied en
omgeving die ons aanspreekt. De weidse vergezichten in het rivierenlandschap,
maar ook de vriendelijkheid en aard van de bevolking en de gebondenheid en
betrokkenheid van de inwoners van de dorpen en steden. Wij voelen ons hier thuis.
Meer dan 35 jaren ben ik werkzaam geweest in de bancaire sector. Door
reorganisaties is hieraan in 2015 een einde gekomen.
Waarom ben ik lid van een politieke partij en meer specifiek van LA?
Politieke partijen zijn in deze maatschappij de beste opties om als burger(s) invloed
uit te oefenen. Bij voldoende draagvlak (kiezers) zijn zij in staat in de akkoorden
belangrijke prioriteiten te stellen. Daar voel ik mij toe aangetrokken. Naast mijn werk
ben ik altijd actief geweest in het leveren van bijdragen aan de gemeenschap. Dat
uitte zich in het lidmaatschap en de oprichting van een afdeling van de Rotary
(Schaijk/Land van Ravenstein), de Round Table nr. 95 De Liemers, maar ook
bestuurslid van het ICL, de voorloper van de huidige ondernemersorganisatie Lindus.
Na mijn werk wil ik dit graag voortzetten in de lokale politiek. Zo ben ik na een
zoektocht in Duiven lid geworden van Lokaal Alternatief. LA opereert alleen in de
gemeene Duiven en kan vanuit deze positie actief bijdragen aan het welzijn en
welbevinden van haar inwoners. Partijen met een provinciale- en landelijke
organisatie vielen voor mij af. Hoofdreden is de invloed die de bovenliggende
organisaties hebben op het lokale bestuur.
Wat is mijn bijdrage voor LA?
Op dit moment coördineer ik de nieuwsbrief van Lokaal Alternatief en ben ik actief op
de door de fractie gehouden achterban bijeenkomsten
Wat vind ik goed aan LA en wat vind ik dat er beter kan?
De inzet van de fractie om de achterban actief te betrekken bij de standpunten van
voorgenomen college besluiten. Een belangrijk voorbeeld vind ik de opstelling van de
fractie in de discussie over de fietstunnel. Als achterban hebben we actief
bijgedragen aan de besluitvorming en het ingenomen standpunt. We voelen ons
daarbij serieus genomen en dat waarderende gevoel is goed.
Beter kan volgens mij het positioneren van de partij voor de gehele gemeente
Duiven. Politieke tegenstanders proberen de partij en haar bestuurders in een
bepaalde richting te duwen en proberen daarmee electoraal voordeel te behalen.
Alsof de belangen van de dorpen van de gemeente Duiven meer prioriteit hebben
dan het dorp Duiven. In beoordeling van het gemeente perspectief is dit onzinnig en
draagt dit niet bij aan het samen en burger participerende gevoel. Je kunt inwoners
niet kwalijk nemen dat zij zich weten te organiseren en voor hun belangen op te
komen. Ik roep deze politieke organisaties dan ook op hun achterban in het dorp
Duiven te mobiliseren in plaats van af te geven op de ander.
Welke verwachtingen heb jij voor de komende 5 jaren?
Ik verwacht dat Lokaal Alternatief bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in
2018 minimaal hetzelfde aantal zetels zal krijgen. Daarmee is de kans groot om voor
de volgende 4 jaren de prioriteiten van de lokale maatschappij op de bestuursagenda
van de gemeente Duiven te krijgen.
Ik verwacht ook dat de partij haar doelstelling van actieve participatie van de burgers
verder weet te vertalen naar burgerinitiatief met voldoende beschikbaar budget. Deze

ontwikkeling is volgens mij onontkoombaar wanneer je als bestuurder voor en met de
burgers tot verstandige besluiten wilt komen. Daaraan wil ik met mijn kennis en inzet
graag een bijdrage leveren.

