
2012 wisseling Fractievoorzitterschap bij Lokaal Alternatief. 

Ik beleef het als een eer dat ik het voorzitterschap heb mogen overnemen van Hans Cremer. Hans 

heeft vanwege verandering in zijn werkzaamheden moeten stoppen als voorzitter. Gelukkig blijft hij 

Lokaal Alternatief wel vertegenwoordigen in de commissie bestuur en in de raad. 

Momenteel ben ik voorzitter van de Stichting Organisatie Evenementen K.D.O.  Daarnaast ben ik 

jarenlang voorzitter geweest van Showband K.D.O.  Groessen. Ook binnen mijn werk heb ik diverse 

voorzitterschappen vervuld, ben nu voorzitter van de commissie grondgebied en tot voor kort 

vicevoorzitter van Lokaal Alternatief. Dus de rol van voorzitter is voor mij niet vreemd.  

Maar voorzitter zijn van de fractie is toch weer iets anders. Ik zie het dan ook als een uitdaging om 

ook deze rol met verve te gaan vervullen. Ik hoop het vertrouwen dat mij gegeven is waar te maken. 

Ik zal proberen om de fractieleden op een correcte wijze aan te sturen en te enthousiasmeren (voor 

zover dat nodig is) om hun taak voor de samenleving zo goed mogelijk te vervullen.  

Als Lokaal Alternatief hebben we een gebiedsverdeling om de Dorpsraden en Wijkraden zoveel 

mogelijk te bezoeken bij hun vergaderingen, om zo ons steentje bij te kunnen dragen betreffende 

ontwikkelingen in de dorpen en wijken.  

Daarnaast ben ik bestuurslid van de vereniging Lokaal Alternatief en verantwoordelijk voor de 

communicatie tussen fractie en bestuur om zo beide disciplines tot een eenheid te smeden. Voor 

Lokaal Alternatief is het belangrijk dat we elkaar goed aanvoelen en respecteren in ieders eigen rol.   

Voor de fractie Lokaal Alternatief is samenwerken met andere Liemerse gemeenten in 2012 een 

prioriteit. Lokaal Alternatief is van mening dat, waar politiek gezien samengewerkt kan worden, dit 

zoveel mogelijk gedaan moet worden om de kwaliteit van dienstverlening naar onze burgers toe te 

verhogen. Dat dit kostenverlagend zou kunnen werken is niet het uitgangspunt maar kan mooi 

meegenomen worden. Kwaliteit staat voor ons voorop.  

Buiten de politiek zal Lokaal Alternatief niet alleen te zien zijn op recepties en openingen, maar ook 

tijdens het carnaval in Groessen en Loo. 

Mocht u geïnteresseerd zijn  in Lokaal Alternatief meldt u dan gerust aan als lid of kom op onze 

achterbanvergaderingen. De data zijn te vinden op de onze website www.lokaal-alternatief.nl en in 

de Duivenpost bij  “Agenda verenigingen”.  

Graag tot ziens bij Lokaal Alternatief. 

Fractievoorzitter Piet Dijkstra 

 


