
Beste partijgenoten van Lokaal Alternatief, 
 
Het is nu rustig in het politieke landschap van de gemeente Duiven. Na de verkiezingen hebben 
we een college gekregen dat met open ‘Oor & Oog’ de belangen van onze gemeente behartigt. 
Een aantal mensen zal denken: het is zo stil, gebeurt er nog wel wat of zitten onze gekozen 
raadsleden achterover op het pluche? 
 
Met deze brief willen wij iedereen informeren over waar we nu als fractie en bestuur van Lokaal 
Alternatief staan en waar we naar toe willen richting de verkiezingen van 2014. 
 
Bestuur 
Op de eerste ledenvergadering zijn Harry Derksen, Sjoerd Geurts en Sjoerd Bloemberg 
afgetreden als bestuurslid uit het voorlopig bestuur. Harry, Sjoerd en Sjoerd hebben te kennen 
geven dat zij zoveel mogelijk als achterbanlid actief willen blijven. Martien van Diek is 
toegetreden tot het bestuur. De 7e bestuursfunctie zal na inbreng van de leden, tijdens de 
ledenvergadering ingevuld gaan worden. Het bestuur heeft mandaat gekregen om een geschikte 
kandidaat te zoeken. Het streven is om op de algemene ledenvergadering in 2011 een 
kandidaat voor te dragen. Kerntaak van het bestuur is de voorbereiding op de verkiezingen van 
2014, het zorg dragen dat de naam van Lokaal Alternatief op de juiste manier uitgedragen wordt 
en ervoor zorgen dat onze idealen, zoals verwoord zijn in het partijprogramma, gekoesterd en 
uitgevoerd worden. 
 
1 Voorzitter Jan Hendriks. 
2 Vicevoorzitter, Wim Möller. 
3 Penningmeester, Clemens Koning. 
4 Secretaris, Martien van Diek. 
5 PR & Communicatie, Theo Janssen. 
6 Algemeen Bestuurslid + fractie afgevaardigde Piet Dijkstra. 
7 Algemeen Bestuurslid, vacant. 
 
Rooster van aftreden is, 
 
2011 Jan Hendriks en Wim Möller 
2012 Clemens Koning en Theo Janssen 
2013 Martien van Diek en Piet Dijkstra 
2014 Bestuurslid vacante positie 
 
 
Fractie 
Na de verkiezingen heeft  Lokaal Alternatief een frisse wind door de lokale politiek van de 
gemeente Duiven laten waaien. Tot nu toe wordt er door alle partijen professioneel en 
respectvol met elkaar omgegaan en dat doet ons deugd! Na de verkiezingen is Lokaal 
Alternatief de grootste partij in Duiven en kreeg onze lijsttrekker Sjef van Groningen de opdracht 
om een coalitie te gaan vormen. Sjef is er, met steun van Dorothé van Dalen, in geslaagd een 
breed gedragen coalitie te formeren samen met de VVD en PvdA. Sjef is in het college terug te 
vinden op de post van wethouder, waarbij in zijn portefeuille Burgerzaken, Verenigingswerk, de 
Kleine kernen en Communicatie de boventoon voeren.  Onze nieuwe raadsleden en 
fractieassistent hebben inmiddels hun weg gevonden in de Duivense politiek. Samen met de 
aangebleven raadsleden van onze oude partijen, Lijst Groessen en Gemeente-Belangen, 
werken de oude en nieuwe raadsleden hard om ook onze idealen waar mogelijk ten uitvoer te 



brengen. Om zo effectief mogelijk te werken is de fractie opgesplitst en gespecialiseerd in een 
drietal vakgebieden. 
 

• Bestuurlijke zaken: Hans Cremer en Piet Dijkstra hebben dit in hun pakket. 
• Burger & Samenleving: Miriam van Ditshuizen en Anton Seggelinck zijn onze mensen 

die hier onze inbreng behartigen. 
• Grondzaken: Piet Arends en Harry Keultjes weten hier alles van. 
• Fractieassistent: Pieter-Jan van Nispen ondersteunt onze raadsleden met onder andere  

zijn specifieke kennis van accommodatie- en energiebeheer. 
 
 
Achterban 
Bestuur en Fractie kunnen niet functioneren zonder de inbreng van de leden van Lokaal 
Alternatief, immers gezamenlijk hebben wij onze idealen verwoord in het partijprogramma. Een 
aantal van onze leden is actief op het achterbanoverleg die we houden op iedere donderdag 
voorafgaan aan de commissievergaderingen . Voor 2010 is de eerst volgende 
achterbanoverlegvorm belegd op 18 november , vergaderzaal Karmijn, aanvang 20.00 uur. Het 
achterbanoverleg wordt voorgezeten door Dorothé van Dalen. Leden die geïnteresseerd zijn in 
het achterbanoverleg zijn meer dan welkom op deze avonden om onze raadsleden te voorzien 
van informatie en  gedachten. Zo komen wij er goed achter hoe bepaalde onderwerpen bij onze 
leden leven. Degene die actief betrokken willen blijven bij één van de drie commissies; 
Bestuurszaken, Burger & Samenleving, en Grondzaken, kunnen dit op de achterbanavonden 
kenbaar maken. Actieve achterbanleden ontvangen na aanvraag via Dorothé of Martien van 
Diek op hun huisadres de gemeentelijke commissiestukken. 
 
 
PR & Communicatie 
Om te zorgen dat al ons werk niet stilletjes op de achtergrond plaatsvindt, zal Lokaal Alternatief 
het niet schuwen om de publiciteit te zoeken. De fractie zorgt er voor dat haar visies en ideeën  
ook bij de media terecht komen zodat iedereen goed op de hoogte blijft. Het bestuur heeft de 
taak om Lokaal Alternatief positieve publiciteit te bezorgen bij onderwerpen die geen politieke 
lading hebben.  
 
Het informeren van onze leden en de media zullen we in de toekomst actiever gaan oppakken. 
Deze nieuwsbrief is een eerste aanzet om onze achterban te informeren over het hoe en wat er 
gedaan is en wordt binnen Lokaal Alternatief. Daarnaast zal onze vernieuwde website, die 
spoedig de lucht in gaat, een belangrijke rol gaan spelen in de nieuwsvoorziening. Fractie en 
bestuur zullen regelmatig actuele kopij plaatsen zodat eenieder eenvoudig mee kan kijken wat 
de inzichten en gedachten van Lokaal Alternatief zijn.  
 
Deze nieuwsbrief voor onze leden verschijnt twee keer  per jaar met daarin een verslag van 
bestuur en fractie over de achterliggende periode. Ook kaarten we belangrijke onderwerpen aan 
die in de gemeenteraad worden besproken, net als  de agenda’s voor commissievergadering, 
achterbanoverleg en gemeenteraadsvergaderingen die volgen. 
 
Waar mogelijk wordt de nieuwsbrief per e-mail aangereikt.  
Iedereen die de nieuwsbrief digitaal wil ontvangen vragen wij vriendelijk het  e-mail adres door te 
sturen naar martienvandiek@lokaal-alternatief.nl.  
 



Met vriendelijk groet namens de PR & Communicatie commissie van Lokaal Alternatief,  Theo 

Janssen, Wim Möller, en Martien van Diek. 

 


