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DUIVEN, GROESSEN EN LOO 

KLEUREN PAARS 

In de aanloop naar 19 maart , de dag van de gemeente-

raadsverkiezingen, willen wij u via deze digitale nieuws-

brief  regelmatig op de hoogte houden van onze inspanningen en betrekken bij de cam-

pagne. 

Lokaal Alternatief kan als grootste partij rekenen op veel steun in de drie dorpen en dat 

kenmerkt zich ook door het grote aantal leden, meer dan 150. Dat is voor een politieke 

partij heel erg veel.  Niet vreemd, bij de gemeenteraads-verkiezingen gaat het om lokaal 

en niet om wat  er vanuit Den Haag of Arnhem wordt  ingefluisterd of opgedragen. 

U bepaalt de agenda van uw  Lokaal  Alternatief. De  verwachtingen zijn erg hoog en dat 

wordt  door onderzoek onderschreven . Politicoloog Andre Krouwel verwacht een grote 

winst voor de lokale partijen. Zover is het nog niet en daarvoor hebben we u  nodig. U 

bent het hart van Lokaal Alternatief en uw support hebben we altijd nodig, maar zeker 

ook de komende twee maanden. 

Laat aan iedereen die het maar horen wil, doorklinken dat de belangen van Loo Groessen 

en Duiven in goede handen zijn  bij de nieuwe fractie van Lokaal Alternatief . 

In het volgende nummer van deze nieuwsbrief stellen de fractieleden zich ook voor aan u, 

maar de meeste of misschien wel allemaal kent u al. Op pagina vier alvast onze lijst en 

volgende keer een foto van het hele team. 
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Voorwoord 

De gemeenteraadsverkiezingen komen er aan. Op woensdag 19 maart 2014 is het zover. 

Lokaal Alternatief  heeft een heldere visie over de toekomst van onze gemeente. De 

plannen die daarbij horen, vindt u in ons verkiezingsprogramma ‘Oog voor de menselij-

ke maat’. We hopen dat u uw mening hierover met ons wilt  delen!  

Lokaal Alternatief wil de komende verkiezingen natuurlijk zoveel mogelijk stemmen in 

de wacht slepen om binnen de gemeente Duiven de grootste partij te blijven om daar-

door het verschil te kunnen maken. Uw stem kan daarbij van belang zijn. Wij vertrou-

wen op de kracht, creativiteit en ontwikkeling van de inwoners binnen onze gemeente 

en beseffen dat wij uw steun en samenwerking hard nodig hebben bij het realiseren van 

deze uitdaging. 

De gemeente krijgt de komende jaren steeds meer taken en verantwoordelijkheden op 

sociaal, financieel en economisch gebied. Voor de aankomende vier jaar hebben wij 

onze plannen gereed en daarop aangepast. Wij zien u, inwoners van Duiven, Groessen 

en Loo, als de motor van Lokaal Alternatief  en hopen dat u samen met de nieuwe frac-

tie de uitdaging aan wilt gaan om datgene te consolideren wat goed is en onder het 

gezegde ‘Is goed, goed genoeg’ verbeteringen aan te brengen daar waar noodzakelijk.  

Er valt nog veel werk te verzetten om onze idealen te verwezenlijken en we willen graag 

daarmee vastberaden en gepassioneerd aan de slag.  

Doet u met ons mee? Dan zie ik als voorzitter van Lokaal Alternatief  de toekomst met 

vertrouwen tegemoet! 

Wim Moller voorzitter 

 

We rekenen op uw stem op 19 maart 2014! 

http://www.lokaal-alternatief.nl


Een prachtige baan, met veel mooie momenten, maar de meeste indruk 
maakte de overdracht van de ambtsketen door burgemeester Zomerdijk 
na afloop van de pronkzitting in Loo.’ 

     OP WEG NAAR DE VERKIEZINGEN 

Het nieuwe jaar 2014 is net begonnen en 

de eerste week zit er al weer op. Na een 

paar dagen van rust moeten we nu al snel 

proberen mee te komen in het tempo dat 

de  tijd  ons dicteert.  

Terugkijkend, lijken de verkiezingen van 

2010 nog maar net achter ons. Ik herinner 

mij nog goed de avond van 3 de  maart. 

Ietwat onwennig, nieuw in de politiek, was 

het geweldig goede resultaat op die avond 

er een van enthousiasme en gedeeld suc-

ces. Als nieuwe fusie partij, Lokaal Alter-

natief , waarin Gemeentebelangen en Lijst 

Groessen elkaar vonden, meteen van 

plaats 8 naar plaats 1, de grootste partij. 

Op een haar na 7 zetels en na de verdeling 

van de reststemmen 6. 

Die avond was voor het mij nog niet hel-

der wat dit precies ging betekenen.  Coali-

tiebespreking en wethouder worden, dat 

werd al snel duidelijk, maar daarmee ook 

weg uit het onderwijs! Het onderwijs, 

waar ik 32 jaar zo genoten had van het 

vak, maar bovenal van en met jonge men-

sen.  

De afgelopen vier jaar was een tijd waarin 

ik veel heb geleerd, me soms heb verbaasd 

en een enkele keer dacht, “waarom nou?”  

Een tijd waarin ik veel mensen heb leren 

kennen. In Duiven, Groessen Loo, de Lie-

mers maar ook daarbuiten. 

Wethouder, ben je 7 x 24 en dat was thuis 

al snel duidelijk. Bijna elke avond op pad 

en de weekenden gelardeerd met op zich 

mooie evenementen. Een ander leven met 

uitdagingen maar ook in de schijnwerper. 

Soms prettig, soms minder leuk. Enkele 

wil ik er met u delen. 

 

 

Genieten van een nieuw positief jeugdbe-

leid dat met jongeren, hun ouders, vereni-

gingen vorm kreeg. De oprichting van de 

jongerenraad en enorme veranderingen in 

het jongerenwerk.  

Op eenzelfde wijze hebben we de verken-

ning vrijetijdseconomie ingestoken. On-

dernemers bij elkaar gebracht die elkaar 

vonden van klein tot groot. De Tour Culi-

nair de Liemers en het Duivenpad zijn 

maar een enkele van de mooie resultaten. 

Niet gedacht maar ook  voor de vrijetijds-

economie op plaats 1 in de Liemers. 

De dorps- en wijkplannen laten de kracht 

van de samenleving zien. Oplossingen 

voor de uitdagingen voor nu en de toe-

komst worden makkelijker samen met 

onze inwoners. 

Genieten maar soms ook zorg, komt het 

goed. Een voetbalkooi. Belangen kunnen 

erg tegengesteld zijn de oplossing van de 

een is het probleem voor de ander. Ver-

antwoordelijkheid nemen en zaken aan-

pakken mag je echter niet uit de weg gaan 

is mijn opvatting.  

De agenda voor de komende vier jaar is 

een lastige, de decentralisaties, de werkge-

legenheid, de financiële positie van de 

gemeenten en hoe gaan we samenwerken 

in de Liemers en de regio Arnhem. 

Een lastige maar ook een uitdagende op-

dracht om samen met onze inwoners tot 

nieuwe oplossingen te komen. Die oplos-

singen moeten bijdragen aan een toe-

komst waarin het nog steeds goed wonen 

werken en recreëren is in onze mooie 

dorpen. 

Ik wil mij daar de komende vier jaar graag 

voor inzetten als uw  wethouder.  
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In het diepste geheim wordt er al aan de carnavalswagen voor onze partij gebouwd.Zoals 

elk jaar zijn we weer paraat in de optocht in Groessen op zondag en de optocht in Loo op 

Blauwe Moandag.  

Niet alléén in een verkiezingsjaar maar zoals het hoort,er altijd bij zijn. 

 

 

Jessica Segers . 

Al jong bestuurlijk actief 

betrokken in de samenlev-

ing. 

 

Kandidaat voor Lokaal Al-

ternatief 

  

Mijn naam is Jessica Segers en 

ik ben 25 jaar oud. Geboren en 

getogen in het dorp Groessen. 

Op het moment dat ik dit stukje 

schrijf duurt het nog een kleine 

week voordat ik afstudeer aan 

de Radboud Universiteit te Nij-

megen, de opleiding Rechten. Ik 

heb me kandidaat gesteld bij 

Lokaal Alternatief , omdat mijn 

interesses aansluiten aan de 

lokale politiek, mede vanwege 

mijn studie achtergrond. Tevens 

ben erg betrokken en geïnteres-

seerd in de gebeurtenissen bin-

nen de gemeente Duiven. Daar-

bij is Lokaal Alternatief  voor 

mij een partij die altijd kijkt en 

luistert naar de inwoners van de 

gemeente Duiven, zonder daar-

bij rekening te hoeven houden 

met de agenda van de landelijke 

politiek. Bij deze partij staat 

echt het belang van de inwoners 

van de gemeente voorop!  

WE ZULLEN ER WEER ZIJN 
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HOE WAS HET OOK ALWEER IN 2010 

Als nieuwe fusiepartij  geboren uit lijst Groessen en gemeentebelangen werd voor het 

eerst meegedaan met lijst 8. 

De uitslag was afgetekend meteen de grootste partij met een enorm succes. Van 8 naar 1 

is met stip ngestegen op het Duivense politieke  toneel. Niet verrassend als je de geschie-

denis van de twee fusiepartijen nagaat die al tientallen jaren sterk geworteld waren in de 

drie kernen. In die perioden werd bestuurlijke verantwoordelijkheid niet geschuwd.  

Om het resultaat 2010 nog maar even in beeld te brengen hieronder de uitslag. 

Lokaal alternatief 

“BIJ DEZE PARTIJ STAAT ECHT 

HET BELANG VAN DE INWONERS 

VAN DE GEMEENTE VOOROP!”  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=IXjD6wtYjLFkeM&tbnid=bnE9PKrnrkxW5M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.gelderlander.nl%2Fregio%2Fliemers%2Fhenk-zomerdijk-is-nu-echt-burgemeester-af-1.4121163&ei=kSXLUuSWBe6X0A
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=Zty3Lqa_iBL-XM&tbnid=Znyg5kAwx3ZA3M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fruudvanrooij.wordpress.com%2F2010%2F03%2F04%2Fresultaten-gemeenteraadsverkiezingen-duiven%2F&ei=DyHLUpDPAuqw0


DICHTBIJ 

LOKAAL ALTERNATIEF  

 

wil dichtbij zijn. Zoveel mogelijk 
aanwezig in onze dorpen bij 
mooie en minder mooie mo-
menten. 

  

Raadsleden en bestuur kunt 
altijd aanspreken, persoonlijk 
maar ook via mail. Hiernaast de 
mailadressen van onze kandida-
ten en de voorzitster van de 
achterban. 

 

Op de achterbanvergadering 
bent u van harte welkom om uw 
inbreng te hebben. 

 

Op onze website vindt u op 
plaats en tijd voor deze vergade-
ring. 

 

 

 

ONZE KANDIDATEN . 

IN ONZE VOLGENDE NIEUWSBRIEF. 

 HARRY EN PIET: ERVAREN DUO IN COMMISSIE 
GRONDGEBIED 

 WAT  ZIJN DE BELANGRIJKE ZAKEN 2014-2018 

 MIRIAM KIJKT TERUG 

 GEMMA STELT ZICH VOOR. 

 

 

Sjef van Groningen s.van.groningen@live.nl 

Anton Seggelinck anton.seggelinck@xs4all.nl 

Ineke Knuiman h.knuiman@chello.nl 

Piet Arends  pietarends@planet.nl 

Piet Dijkstra  piet.dijkstra@upcmail.nl 

Harry Keultjes  harry@hkeultjes.demon.nl 

Gemma Koning gemmakoning@hotmail.com 

Pieter van Nispen pieterjanvannispen@gmail.com 

Jessica Segers  jes_segers@hotmail.com  

Clemens Koning clemens.koning@kpnplanet.nl 

John de Groot  john.degroot@kpn.com 

Matthijs Lammers mlammers83@hotmail.com 

Martien van Diek martienvandiek@tele2.nl 

Wim Möller  wpmmoller@upcmail.nl 

Marcel Willemsen marmur@live.nl 

André Kerkhof avankerkhoff@chello.nl 

Wery Hugen  hugen737@planet.nl 

Sander Hermsen sander_hermsen@hotmail.com 

Toon Hooijman a.hooyman@chello.nl 

Hans Zieleman hans@zieleman.com 

Wilfred Segers  segersgrondbewerking@kpnplanet.nl 

Theo Janssen  janssen32@kpnmail.nl 

 

Voorzitter achterban  

Dorothé van Dalen    dorothevanDalen@chello.nl 

Secr. Martien van Diek 

martienvandiek@tele2.nl 
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