
Lokaal Alternatief opnieuw winnaar in lijsttrekkersdebat. 
 

Onze lijsttrekker Sjef van Groningen is als winnaar uitgeroepen bij het 

door de Gelderlander georganiseerde debat in Duiven. 

In een goed gevulde raadszaal werd in het debat een aantal actuele 

thema’s bediscussieerd. 

Onze lijsttrekker begon sterk in zijn pitch onder het LA motto “de 

menselijke maat”.  

In een fel debat over de invloed van de landelijke partijen haalde hij 

vooral de argumenten van VVD en PVDA die zich opwerpen als de 

voorvechters van de goede inpassing voor de A15 onderuit. 

VVD als grote pleitbezorger van doortrekking vanuit een economisch belang had weinig weerwoord.  

De PVDA die een brief richting Den Haag heeft gestuurd moest erkennen dat het de motie 

Dijsselbloem , PVDA, het was geweest die ervoor heeft gezorgd dat de tunnel in de plannen werd 

vervangen door een “mooie” brug.  

Het momentum waarop nu de landelijke partijgenoten ineens zich zorgen maken over de inpassing 

werd eveneens door onze lijsttrekker aangehaald. Even voor 19 maart en daarna is het de vraag of 

we nog iets van ze horen. 

In de afgelopen jaren is vooral vanuit fractie LA en de bewonersvertegenwoordiging A15 regelmatig 

contact gezocht met de Haagse politiek maar men gaf niet thuis. 

De gespreksleider Eelco van den Heuvel, Gelderlander, vroeg daarom scherp door wat deze landelijke 

partijen nu echt hadden betekend. Het antwoord was vaag en ontwijkend. 

Sjef kwam zeer sterk uit dit deel van het debat. 

De herindeling en de transities waren ook een kolfje naar de hand van Lokaal Alternatief.  

Kleinschalig en lokaal organiseren verdient de voorkeur en zal veel ineffectieve dure overhead 

wegnemen. “De zorg is niet duur maar de organisatie van de zorg” was een uitspraak die applaus 

vanuit de zaal oogstte. 

De winst in debat is het tweede debat in een rij van drie en beide debatten werden door onze 

lijsttrekker Sjef gewonnen. 

Op zondag 16 maart is het laatste debat tussen 12.00u en 14.00u op Radio Favoriet FM, de lokale 

radio in de Liemers.  Zij zenden uit vanuit zaal Gieling in Groessen. 

 

 

https://twitter.com/CharonJessica/status/443818925273673728

