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DUIVEN, GROESSEN EN LOO KLEUREN PAARS 

Op zondag 26 januari j.l. was de aftrap van onze partij Lokaal Alternatief, op weg 

naar de Gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014.  

Een grote groep van 22 enthousiaste verkiezingskandidaten kwamen bij elkaar in 
het theehuis op het Horsterpark in Duiven.  
Onder de bezielende leiding van lijsttrekker Sjef van Groningen, poseerden zij voor 
een groepsfoto, welke de start aankondigde van de verkiezingscampagne. 
Verkiezingskandidaten afkomstig uit de drie dorpen Duiven, Groessen en Loo be-
spraken de speerpunten, waarmee zij het belang willen uitdragen, vooral lokaal te 
gaan stemmen en dan bij voorkeur op Lokaal Alternatief, momenteel de grootste 
partij van de Gemeente Duiven. 
 
Speerpunten, met de pijlen gericht op zaken als werkgelegenheid en participatie. Er 
zijn al veel mogelijkheden aanwezig voor de Duivense jongeren, het kan altijd beter 
want een goed positief jeugdklimaat is erg belangrijk. 
We staan voor een forse uitdaging om onderwijs en zorg beter te maken. 
Samenwerking met Westervoort is een plicht. Een samengaan met Westervoort is 
een kans! Eén Liemerse gemeente is onbespreekbaar. 
Burgers moeten weer de vrijheid voelen te mogen doen wat ze beter kunnen dan de 
overheid! 
De groeikerntaak heeft een grote verandering gebracht in het buitengebied van onze 
gemeente. Nu Duiven een beheergemeente wordt, is de groei minimaal. 
De overheid heeft een grote verantwoordelijkheid voor goede communicatie en 
optimale inpassing. Lokaal Alternatief koestert de bruisende diversiteit en het aan-
bod van sport en cultuur! 
 
Zomaar enkele citaten uit de verkiezingscampagne welke de nodige aandacht zullen 
krijgen. Wij staan hier met z’n allen volledig achter en hopen dit de komende weken 
naar onze burgers uit te dragen. 
 
Wim Möller 
(voorzitter Lokaal alternatief) 
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De commissie Grondgebied is veel omvat-

tend en er komen dan ook veel verschil-

lende zaken aan de orde o.a. verkeersza-

ken zoals de inrichtingen en ontsluitingen 

van wegen, zowel binnen als buiten de 

bebouwde kom.  

Een belangrijk onderdeel is de inpassing 

van de A15 wat de komende periode de 

nodige tijd en energie zal kosten. 

 Bestemmingsplannen, de mogelijkheden 

beschrijven wat er mogelijk is in de diver-

se gebieden binnen onze gemeente. 

Openbaar groen is helaas door de noodza-

kelijke bezuiniging op een laag pitje ko-

men te staan, maar met de inzet van een 

aantal inwoners toch op acceptabel niveau 

gebleven. 

Woningbouw voor verschillende doelgroe-

pen, maar ook het nieuwe centrum met 

woningen en winkels is een belangrijk en 

soms moeilijk onderwerp. 

 

Kortom een zeer interessante en brede 

commissie waar veel tijd en energie inge-

stoken is. 

 Wij hebben dit samen de afgelopen perio-

de met veel passie en plezier gedaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De  herziening bestemmingsplan Buiten-

gebied is hier een goed voorbeeld van. 

Er is vaak overleg geweest met inwoners 

die een zienswijze hadden ingediend. 

Dit overleg hebben wij als prettig, leer-

zaam en waardevol ervaren, want op deze 

manier kom je er achter tegen welke pro-

blemen inwoners en ondernemers aanlo-

pen. 

Voor veel  problemen is een acceptabele 

oplossing gerealiseerd, maar ook uitleg  

gegeven als een wens echt niet gereali-

seerd kon worden. 

Ook de komende periode zullen weer vele 

onderwerpen en vraagstukken aan de orde 

komen die de nodige tijd zullen vragen. 

 

Graag willen wij dit werk de komende 

periode samen voortzetten. 

Daarbij hebben wij de steun nodig van 

onze inwoners. 

Wij vragen en rekenen op deze steun om 

zo onze kennis, kunde en ervaring voort te 

zetten voor alle inwoners van onze ge-

meente. 

Stem lokaal, stem Lokaal Alternatief. 
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PIET EN HARRY EEN  ERVAREN KOPPEL MET EEN CLIC. 

Gemma Koning 

Opgeleid als plattelandseconoom aan 
de Wageningen Universiteit, aan de 
slag met de realisatie van dorps-, en 
wijkplannen bij de Vereniging Kleine 
Kernen en in de dorpswerkgroep 
Groessen, opgegroeid in een 
tuindersgezin, getrouwd met een 
ondernemende man, moeder van 3 
dochters, een echte (female) lokalo.  

Als toezichthouder bij Mikado zette ik 

me in voor het welzijn van de in-

woners van Duiven, Groessen en Loo. 

Ik werkte bij woonstichting Vryleve in 

Rijnwaarden en stimuleerde daar 

bewoners zelf aan de slag te gaan met 

overlast en financiele problemen, 

maar ook met de eigen woonomgev-

ing en behoud van voorzieningen en 

bracht hen, wanneer nodig, in contact 

met maatschappelijke organisaties. 

 
Mijn ambitie is, het zal u niet verba-
zen, bij te dragen aan meer 
maatschappelijke winst met minder ... 
geld. Ik wil mij hiervoor niet alleen 
inzetten als volksvertegenwoordiger, 
maar meer nog als –verbinder. Op 
deze manier hoop ik initiatieven van 
ondernemende inwoners uit Duiven, 
Groessen en Loo te stimuleren en te 
ondersteunen bij de realisatie 
ervan. Netwerken bouwen, ook via 
social media, is hiervoor een must. 
Net als een gemeentelijke organisatie 
die ruimte geeft aan de kracht van 
haar inwoners.  
Ik hoop u te verleiden mee te (blijven) 
denken en te praten over de toekomst 
van uw eigen leefomgeving en ge-
meente. Burgerparticipatie is, zeg 
maar echt mijn ding, en ik zal u daar 
om regelmatig aanspreken op uw 
verantwoordelijkheid, daartegenover 
staat dat ik niet wegloop voor die van 
mijzelf. 
Hoewel ik als raadslid veel zal 
luisteren, lezen, schrijven en praten, 
zal mijn blik gericht blijven op het 
doen. Want ik merk dat ‘Doe maar 
gewóón’ steeds vaker verandert in 
‘Dóe gewoon’ en dit zijn vruchten 
afwerpt, ook bij mijzelf. 

   
CULTUREEL DEBAT . 

Het eerste debat voor de verkiezingen werd gehouden in Zevenaar.  De stichting 

Liemersbreed nam het initiatief om door de dreigende bezuinigingen die met 

name in Zevenaar door de culturele instellingen worden gevoeld met dit onder-

werp de degens te laten kruisen door lijsttrekkers van de verschillende politieke 

partijen. 

Voor Lokaal Alternatief  nam onze lijsttrekker Sjef van Groningen deel.  

Lokaal Alternatief koestert  en zet in op cultuur met een kleine c , 

zang, dans ,muziek , creatieve mogelijkheden vanuit de bestaan-

de verenigingen. 

Schouwburgen en theaters moeten zich zelf  in stand kunnen 

houden. 
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Ineke Knuiman 

Na 5 jaar weer terug 
in de politiek  

Graag stel ik me voor. Ik ben 

Ineke Knuiman, leeftijd 54 jaar. 

Geboren en getogen in Groes-

sen, waar ik nog steeds met veel 

plezier woon. 

In het verleden heb ik veel erva-

ring opgedaan in de gemeente-

politiek, gedurende een periode 

van bijna 20 jaar, waarvan 12 

jaar als wethouder. In 2009 ben 

ik gestopt als zodanig, maar 

bleef ik de gemeentelijke poli-

tiek wel volgen.  

Inmiddels heb ik mogen zien 

dat er een mooie nieuwe partij is 

ontstaan met Lijst Groessen en 

Gemeentebelangen. 

Ik vind het dan ook fijn dat mij 

de kans geboden wordt om te-

rug te komen in de politiek voor 

Lokaal Alternatief. De partij die 

gaat voor het belang van elk der 

drie de dorpen van de gemeente 

Duiven en die niet gebonden is 

aan uitspraken van partijgeno-

ten in Den Haag.  

In deze tijd van grote bezuini-

gingen, waarbij steeds meer 

taken naar de gemeente toe 

komen, is het niet eenvoudig om 

raadslid te zijn. Toch meen ik 

dat we samen met een sterke 

fractie en achterban een belang-

rijke rol kunnen spelen in de 

gemeentepolitiek en er toe kun-

nen bijdragen, dat het prettig 

wonen, werken en recreëren is 

en blijft in onze gemeente.  

!  

Lokale politiek leeft! Plaatselijke 

partijen gaan verkiezingen winnen. 
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ÉÉN LIEMERS GEMEENTE? 

 De onderzoeken zijn duidelijk beide varianten zijn levensvatbaar.  Het wachten is nu 

nog op het bestuurskracht onderzoek van de provincie waarin de afzonderlijke  kracht 

van de gemeenten worden onderzocht. 

De een Liemers variant wordt in de media en door een aantal partijen verheerlijkt. 

Vreemd want  voor juist deze variant  wordt in het rapport bevestigd  wat bij alle herin-

delingen schrijnend duidelijk wordt het wordt heel erg duur. 

De ambitie  die er af spat in deze  variant leidt er toe dat er 126 ambtenaren extra komen 

die een kosten  voor de burger  betekenen van ruim 7 miljoen euro. 

Juist in een tijd dat we  de taken van de gemeente moeten verminderen en meer  moeten 

loslaten  is het waanzin op te schalen naar  een nog groter ambtenaren apparaat. 

Het argument dat we dan alles zelf kunnen is  volledig onjuist ook in deze schaalgrootte 

is samenwerking in de regio Doetinchem en Arnhem noodzakelijk. 

Zelfs Arnhem met 144.o00 inwoners heeft  net zoals Duiven nu veel samenwerkingsver-

banden op allerlei beleidsterreinen. 

Het nieuwe groot is klein en dat wordt steeds duidelijker  in het onderwijs, de zorg de 

bankenwereld. 

In een goede constructieve samenwerking zoals Lokaal Alternatief  in haar DNA heeft als 

lokale partij is de huidige schaal  voor een gemeente passend. 

 

De trend die zich in bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen heeft ingezet 

zet zich door . 

Andre Krouwel politicoloog van de vrije Universiteit  voorspelt opnieuw  een 

grote winst voor de lokale partijen. 

Lokale politiek spreekt de burgers aan en niet  de bij elke  gemeenteraadsverkie-

zing opgetrommelde  kamerleden en ministers. 

Lokale partijen staan  dicht bij de burgers en de burgers hebben grote invloed en 

makkelijk toegang tot de  lokale raadsleden. 

Lokaal Alternatief is dan ook  4 jaar actief en niet alleen vlak voor de verkiezin-

gen.  

U zult ons dan ook  niet tegenkomen  bij het winkelen  wel zullen we  u onze 

speerpunten thuis  aanreiken. Speerpunten waarmee de  eerste kandidaten hun 

kandidatuur en inzet voor de komende vier jaar  neerleggen. 
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DICHTBIJ 

LOKAAL ALTERNATIEF  

 

wil dichtbij zijn. Zoveel mogelijk 
aanwezig in onze dorpen bij 
mooie en minder mooie mo-
menten altijd en niet alleen vlak 
voor de verkiezingen. 

  

Raadsleden en bestuur kunt 
altijd aanspreken, persoonlijk. 

 

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. 

 

 

 

DE EERSTE POSTERS GEPLAKT 

IN ONZE VOLGENDE NIEUWSBRIEF. 

 ONZE SPEERPUNTEN 

 DE CAMPAGNE 

 ANTON EN PIETER 

 MATHIJS OVER JOLA  

 

 

 

De eerste de beste. 

Direct nadat de verkiezingsborden waren 
geplaatst was het plakteam op weg. Sjef 
onze lijsttrekker plakte de eerste poster  
waarna Piet Arends en Piet Dijkstra  de 
andere 10 borden voorzagen van de grote 
en kleine poster. 

Gemma was met haar dochter aanwezig 
om dit alles vast te leggen en onmiddellijk 
te twitteren. 

Ook op enkele woningen zien we de poster 
ook al achter het raam, maar dat kan nog 
wel wat beter.  

Ze hoeven ook niet perse op de woning. De 
familie Schrijver aan de Molenstraat heeft 
de poster op het kippenhok geplakt. Wel-
licht dat de vos er ook van schrikt en de 
kippen met rust laat.  

Posters zijn beschikbaar en laat vooral 
Duiven Groessen en Loo de komende we-
ken LOKAAL ALTERNATIEF PAARS kleu-
ren. 

 

 

Secr. Martien van Diek 

martienvandiek@tele2.nl 

VERKIEZINGS CAMPAGNE NIEUWS. 

 Jessica is gevraagd mee te werken aan een Youtube opname om jonge kiezers op te 

roepen te gaan stemmen. 

 Sjef nam deel aan het cultuurdebat in Zevenaar in het Musiater 

 LiemersFM, onze lokale radio, interviewde Sjef in het KDO gebouw over de lokale poli-
tiek.  

 26 februari MKB debat in Loo bij Wout en Petra Berentsen om 20.00u 

 12 maart Gelderlander verkiezingsdebat, gemeentehuis Duiven  

 16 maart debat FavorietFM  

 Piet Arends maakt elke dag een rondje om de posters te controleren. 
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