Even voorstellen…
Sinds dit voorjaar ben ik lid van lokaal Alternatief. Na al jaren de Duivense
gemeentelijke politiek gevolgd te hebben door het bijwonen van veel commissie- en
raadsvergaderingen heb ik besloten me daar iets nadrukkelijker mee bezig te willen
houden. Nu ik geen vaste werkkring meer heb is daar ook meer tijd voor
beschikbaar. Door vrijwilligerswerk voor onder meer de wijkraad Duiven-west heb ik
de laatste paar jaar steeds meer contacten gekregen met de gemeentelijke
organisatie en dan zie je dat er nogal wat gebeurt, ook in een kleine gemeente als
Duiven.
Waarom gekozen voor Lokaal Alternatief? Omdat dat de partij is die zich met name
richt op Duiven, niet gebonden is aan landelijk politieke uitgangspunten en die de
‘menselijke maat’ belangrijk vindt.
Natuurlijk heeft deze partij haar roots in Groessen en Loo. Dat beeld bestaat nog
maar als je goed kijkt en luistert dan weet je dat ze voor alle inwoners van Duiven
aan het werk zijn. Ik vind het van groot belang dat er meer inwoners van Duiven,
naast die van Groessen en Loo, in de partij komen zodat dat beeld nog meer naar de
achtergrond verdwijnt. Nu ik ook de ‘achterbanvergaderingen’ bijwoon zie ik dat alle
leden van de partij, oud en jong, al jaren lang of pas lid, volwaardig mee kunnen
denken en praten over alle onderwerpen die aan de orde komen. Het gaat dan veelal
over agendapunten die aan de orde zijn in de volgende commissie- en raadsvergaderingen en de wijze waarop de raadsleden zich daarin gaan opstellen namens
de partij. Erg leuk om mee te praten, te merken dat de ervaren leden je graag
wegwijs maken en dat er een zeer collegiale en samenwerkingsgerichte sfeer in de
partij heerst.
Het is een erg interessante periode in de Duivens politiek: het Rijk stoot taken af naar
de gemeentes, de gemeente stelt zich steeds minder als regisseur op die bepaalt wat
er in de gemeente gebeurt en legt initiatieven bij ons als inwoners neer. In plaats van
de genoemde commissievergaderingen is er sinds een paar maanden de
mogelijkheid voor alle inwoners om mee te praten tijdens de ‘ronde- en debattafelgesprekken’. Dat is natuurlijk voor iedereen nog een beetje wennen maar maakt ‘de
politiek’ voor alle inwoners toegankelijker. Na de vakantie is de tijd aangebroken voor
alle partijen om zich voor te bereiden op de gemeenteraadsverkiezingen van maart
2018. Dus ook voor Lokaal Alternatief. Samen het partijprogramma samenstellen
voor 2018-2022 en dus bepalen wat we in die jaren voor de Duivens bevolking willen
bereiken en hoe we dat vorm gaan geven. Vanzelfsprekend gaan we ook de verkiezingscampagne voorbereiden. Niet tegen andere partijen maar vanuit onze
standpunten kijkend wat er de komende jaren moet gebeuren in het belang van de
inwoners van de gemeente Duiven. Ik maak er graag deel van uit en ben zeer
nieuwsgierig naar het vervolg.
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