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Terugblik van de fractie op afgelopen jaar 

Met zes zetels in de gemeenteraad behaalde Lokaal Alternatief op 3 maart 2010 een prima verkiezingsuitslag. Samen 

met de PvdA en de VVD vormden we vervolgens snel een college. In het collegeakkoord ‘Iedereen doet mee!’  herkennen 

wij ons prima. Met Sjef van Groningen hebben we ook weer een uitstekende wethouder in huis.  

 

Desondanks beseft iedereen dat het geen gemakkelijke  politieke jaren zullen worden. Gemeenten worden met forse 

bezuinigingen geconfronteerd en we komen voor scherpe keuzes te staan.  Het gaat bijvoorbeeld om het wegen- en 

groenonderhoud, maar er zullen meer lastige keuzes gemaakt moeten worden. Hoe gaan we straks om met de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo), het subsidie- en accommodatiebeleid  en de verdere ontwikkeling van het 

centrum?   

 

Lokaal Alternatief gaat moeilijke keuzes niet uit de weg. Dat hebben we het afgelopen jaar ook laten zien. Voor ons staat 

hierbij telkens centraal dat veranderingen in beleid en bezuinigingen niet ten koste mogen gaan van mensen die het niet 

zo breed hebben. Daarom vonden wij het ook erg belangrijk dat er niet gesneden werd in het sociaal raadsliedenwerk. 

De motie die we daarvoor hebben ingediend, kreeg de instemming van de gemeenteraad. De motie om iedereen te 

betrekken bij de samenleving, riep wel weerstand op.  Toch vragen we van  iedereen een steentje bij te dragen, want de 

gemeente kan niet alle problemen alleen oplossen.  

 

Er is één onderwerp dat de publiciteit nadrukkelijk haalde: de parkeerplaats voor truckers. Lokaal Alternatief is een 

lokale partij en komt dus allereerst  op voor de belangen van de Duivenaar.  Het behoud van grond die bestemd is voor 

agrarische doeleinden, vinden wij erg belangrijk, maar dat geldt ook voor het scheppen van nieuwe werkgelegenheid of 

voor het bestrijden van onveilige situaties.  Fractieleden moeten soms ook een eigen standpunt kunnen innemen.  Ieder  

fractielid heeft bij dit onderwerp naar eigen inzicht kunnen handelen. De vrijheid die fractieleden hebben, vinden wij erg 

waardevol. Maar we moeten er uiteraard zorgvuldig mee omgaan.   

 

Tot slot: De samenwerking in de fractie verloopt prima. We zijn een hecht team. Ook de samenwerking met andere 

partijen in de raad is goed te noemen. Er heerst een prettige sfeer. We hebben afgesproken dat we ‘onze gezichten’ 

zoveel mogelijk laten zien. Vooral bij wijk- en buurtverbanden. Maar ook bij het carnaval en andere activiteiten! 

 

Hans Cremer, fractievoorzitter. 

 

Eerste jaar als raadslid 

Alweer een jaar voorbij. Voor mij betekende een jaar raadslidmaatschap mijn eerste echte kennismaking met de 

politiek. Zoals veel mensen weten is een gemiddelde raadslid man en ook nog eens 50 plus (dit blijkt ook uit landelijke 

cijfers). Voor een vrouw van (nog) 30 min is dat best even wennen!  Gelukkig kan ik gebruik maken van de kennis en 

ervaring die er is in de fractie, het bestuur en onder de leden.  

Ik vind het belangrijk dat ook vrouwen deel uit maken van de gemeenteraad. Zij hebben vaak een andere kijk op dingen 

en kiezen een andere insteek om onderwerpen te benaderen. Daarnaast is het belangrijk dat de inwoners van Duiven, 

Groessen en Loo ook vertegenwoordigd worden door jonge mensen. Onder jongeren spelen andere dingen en leven 

andere behoeftes dan onder de oudere inwoners. Ook de belangen van jonge mensen moeten behartigd worden. Het 

zou mooi zijn, als Lokaal Alternatief zich kan versterken met nog meer jonge mensen.  Zij vormen immers onze 

toekomst.  

Het mooie aan Lokaal Alternatief is dat zij in onze partij tijd krijgen om te leren en gebruik kunnen maken van de kennis 

en ervaring van de ervaren (raads)leden! Kom dus gerust eens meeluisteren en meepraten op een achterbanvergadering 

(zie www.lokaal-alternatief.nl voor de data). Of nog beter: meld je aan als nieuw lid. 

 

Miriam van Ditshuizen, raadslid. 

 

 

 

 



 

 

Brede School, 

Op dinsdag 26 april houdt Lokaal Alternatief een thema-avond over de ‘Brede School’. Dit onderwerp staat dit voorjaar 

op de raadsagenda en daarom is besloten het thema verder uit te diepen. Op dinsdag 26 april zijn onze leden welkom in 

het gemeentehuis, van 19.30 uur tot circa 21.30 uur. Enkele ervaringsdeskundigen zullen ons die avond ondersteunen 

en wegwijs maken op het vlak van de Brede School. U bent van harte welkom! 

 

Algemene  Ledenvergadering op 16 juni 

In onze statuten (artikel 15, lid 4) staat geschreven dat we jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het 

verenigingsjaar, een algemene vergadering houden. Tijdens deze jaarvergadering komen bijvoorbeeld aan de orde: 

• Het jaarverslag en de rekening en verantwoording van het bestuur over  het in het afgelopen boekjaar gevoerde 

beleid; 

• Het verslag van de kascommissie;  

• De benoeming van de kascommissie voor het volgende boekjaar;  

• Bestuursverkiezing, aftredend en herkiesbaar is Wim Möller, Voorzitter Jan Hendriks is aftredend en niet 

herkiesbaar, invulling zevende bestuursfunctie. 

 

De vergadering wordt donderdag 16 juni gehouden in het Dorpshuis Groessen, aanvang 20.00 uur. Wij hopen dat u deze 

datum zult kunnen vrijhouden voor Lokaal Alternatief. 

 

Jan Hendriks, voorzitter. 

 

Niet politieke activiteiten, 

Leden van Lokaal Alternatief zetten zich niet alleen via de politiek in voor de gemeenschap van de gemeente Duiven. Op 

onze website www.lokaal-alternatief.nl kunt u een mooi stukje lezen over 12 februari: Lokaal Actief raadsleden waren 

actief in het landschapsonderhoud door mee te werken op de Wilgenknotdag (dit wordt een gezonde hobby van onze 

deelnemers). Er werd verder meegewerkt aan de oudpapierinzameling voor St. Andries in Groessen. Bij de Liemers 

Harmonie was een landelijke wandeltocht ondergebracht na medewerking van onze leden. Andere in het oog 

springende activiteiten waren de deelname aan de carnavalsoptocht in Groessen en Loo en het aanbieden van een 

reusachtige slagroomtaart aan de bewoners van Thuvine bij aanvang van de bouwwerkzaamheden voor het nieuwe  

verzorgingshuis in Duiven. 

 

Lokaal Alternatief houdt vrijwel alle vergaderingen in het gemeentehuis in Duiven. Wilt u onze vergaderingen bezoeken, 

maar kunt u dit niet vanwege vervoersproblemen, laat ons dit dan even weten! Er zijn voldoende mogelijkheden om met 

een van uw dorpsgenoten mee te rijden naar het gemeentehuis. 

Met vriendelijke groet, 

Namens bestuur, fractie, en wethouder, 

Martien van Diek,  secretaris Lokaal Alternatief. 


