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Voorwoord 
 
Voor u ligt alweer de derde en laatste nieuwsbrief vóór de verkiezingen op 
19 maart 2014.   Wat valt er nog te schrijven zo op de valreep? Wat kan ik 
nog toevoegen aan al datgene wat al zo duidelijk in woord en beeld is uitge-
bracht? 
Zeer belangrijke issues welke in ons verkiezingsprogramma zijn opgenomen 
als thuis- jeugd- en ouderenzorg, voorzieningen voor ouderen en gehandi-
capten, veiligheid en werkgelegenheid alsmede armoedebestrijding, zijn 
uitvoerig belicht. 
 
Hoe betrek je de burgers bij de (lokale) politiek? We weten hoe belangrijk 
het is om de burgers vroegtijdig te betrekken, mee te laten praten over 
politieke vraagstukken en vorm te geven aan het beleid. Lokaal Alternatief 
neemt daarom de burger uiterst serieus. Ook intern wordt het nodige werk 
verzet op gebied van scholing, communicatie en sociaal medium als Twitter, 
Facebook en de website. Dit alles om goede contacten te bewerkstelligen en 
de burgers op transparante wijze te bereiken.  
 
Zoals u ongetwijfeld heeft gelezen staan er 22 kandidaten op de verkie-
zingslijst, afkomstig uit alle drie de dorpen binnen onze gemeente Duiven. 
Ze zijn sociaal bewogen, dienstbaar aan de gemeenschap en makkelijk be-
naderbaar, ze staan dus dichtbij de burgers.  

De kandidaten hebben zich bereid verklaard eventueel in de gemeenteraad 
zitting te nemen onder aanvoering van lijsttrekker Sjef van Groningen. Hij 
heeft zich de afgelopen vier jaar meer dan bewezen om voor zijn functie te 
gaan en beloftes waar te maken, al waren deze niet altijd even gemakkelijk.  
Met deze gelouterde groep kandidaten welke de nodige kennis, know-how 
en politieke ervaring in huis hebben, zie ik de verkiezingen en daarop vol-
gende periode met alle vertrouwen tegemoet.  
 
Ik hoop dat wij op uw steun kunnen rekenen en u ons de mogelijkheid zult 
bieden om datgene wat in het verkiezingsprogramma staat omschreven, 
kunnen uitvoeren gedurende de aankomende vier jaar. 
 
Wim Möller 
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    FRACTIE LID ANTON SEGGELINCK AAN HET WOORD. 

 

Mijn naam is Anton Seggelinck, 50 jaar jong en sinds 2012 ben ik 

zelfstandig ondernemer  als Internationaal handelsagent in het 

Duitstalige deel van Europa ben ik helemaal in mijn element. Daar-

naast ben ik eigenaar van Spraakbeelden, een databased leerpro-

gramma voor logopedisten en scholen in Nederland en België.  

Sinds 2010 ben ik raadslid van lokaal Alternatief. De afgelopen 4 

jaar als lid van de commissie Burger&Samenleving. De komende 4 

jaar zal ik mij op een andere commissie gaan richten waarbij be-

stuur duidelijk mijn voorkeur heeft. 

Ik ben reeds 33 jaar als vrijwilliger actief in de sport, zowel actief 

als scheidsrechter maar ook als sportbestuurder. Ben getrouwd 

met Ans en heb twee kinderen die inmiddels zijn afgestudeerd en niet meer thuis wonen. 

Na een periode van wennen vind ik steeds meer mijn draai in de politiek. Het is nu eenmaal 

geheel anders dan het bedrijfsleven en dat levert nog wel eens kromme tenen op. Voor je het 

weet hoe de hazen lopen ben je in het land der politici een heel eind verder. Ik ben een man 

van de grote lijnen en heb een hekel aan geneuzel dat weinig oplevert en aan partijen die van-

uit een ideaalbeeld, eigenwijs blijven vasthouden aan principes en hiermee kostbare tijd van 

anderen opslokken in de raadzaal. Zeg gewoon waar het op staat en denk in algemeen belang, 

denk niet in eigen belang of voor de bühne. Ik heb ook steeds minder schroom om anderen er 

op te wijzen dat men teveel voor zichzelf politiek bedrijft dan voor de inwoners van Duiven. 

Éen van mijn speerpunten is, als ondernemer, de belangen van de Duivense ondernemers te 

bewaken zover dat als raadslid mogelijk is. Datgene wat niet wordt opgelegd door overheden 

moeten we, samen met de ondernemers, oppakken en bespreken om uiteindelijk telkens een 

stap vooruit te maken in belang van de ondernemers en de gemeente Duiven. Als gespreks-

partner zou ik graag mee willen denken aan een meer succesvol ondernemend Duiven in ons 

nieuwe Vitaal Centrum. 

Mijn belangrijkste speerpunt is echter dat we als Lokaal Alternatief verplicht vrijwilligerswerk 

voor langdurig werkelozen blijven stimuleren. Uiteraard moet je hier zorgvuldig mee omgaan 

en uiteraard mag het geen betaalde banen verdringen. Maar er zijn genoeg mensen die we 

hiermee kunnen helpen uit een isolement te komen en die niet willen werken/moeilijk aan 

werk kunnen komen. Het mes snijdt aan meerdere kanten: Je haalt mensen uit een sociaal 

isolement, leert hen weer omgaan samen te werken, brengt ze dichter bij de arbeidsmarkt en 

beloont ze, als gemeente, met een certificaat wat goed op je CV staat. Anderzijds help je vrij-

willigersorganisaties enorm omdat er nog steeds een schreeuwend tekort aan vrijwilligers is. 

Een één-tweetje met het startende ondernemers of kleine zelfstandigen  is hierbij ook goed 

mogelijk. 

Wie zien elkaar !! 

HENK VERHAAF  

betrokken Duivenaar en achterbanlid 

Lokaal Alternatief 

Henk is zeer actief 

in de Duivense 

samenleving. Als 

bestuurslid van de 

schutterij Onder-

ling Genoegen 

maar ook voor 

onze parochies. 

Waarom kies ik voor Lokaal 
Alternatief? 

Onder het mom van  “je kunt beter 
met, als over een ander praten” heb ik 
mij 2 jaar geleden aangesloten als lid 
van Lokaal Alternatief.  

Waarom deze keuze? In de diverse 
gesprekken die ik met diverse leden 
heb gehad en de aandacht die deze 
partij heeft voor de lokale aangelegen-
heden was ik overtuigd dat dit de par-
tij is waar ik terecht kan met mijn 
vragen en ideeën. Een partij waar 
serieus naar je geluisterd wordt. Deze 
ervaring heb ik de laatste jaren opge-
daan in de achterban vergaderingen 
die ik bezocht hebt en waar ik alle 
mogelijkheden en kansen gekregen 
heb om mijn verhaal kwijt te kunnen. 

Met het oog op de komende verkiezin-
gen heb ik het volste vertrouwen dat 
LA er zeer sterk uit zal komen. Het kan 
nog beter als de blik nog meer op Dui-
ven gericht gaat worden en iets minder 
op Loo en Groessen. Deze mening trek 
ik uit de gesprekken die ik zo om me 
heen beluister. Het is natuurlijk ver-
klaarbaar, per slot van rekening is 
Lokaal Alternatief geboren uit het 
samenvoegen van de partijen uit Loo 
en Groessen.  

Als de blik vooruit, zoals de slogan was 
in de laatste carnavalsoptocht, duide-
lijk wordt gepromoot en er nadrukke-
lijk nog meer communicatie plaats-
vindt in de lokale of streekbladen, dan 
ben ik ervan  overtuigd dat Lokaal 
Alternatief niet bang hoef te zijn voor 
zetel verlies, sterker nog, er komen er 
meer bij.  

Kennis en ervaring is binnen de partij 
ruim voldoende aanwezig en we mo-
gen ons gelukkig prijzen dat ook jonge 
enthousiastelingen zich hebben aange-
meld als raadslid kandidaat.  

Op weg naar 19 maart 2014 promoot 
ik bij iedereen te stemmen op onze 
partij, waarbij ik duidelijk probeer aan 
te geven waarvoor wij staan. Als ieder-
een dit doet dan zie ik met vertrouwen 
de verkiezingen tegemoet. 

Henk Verhaaf. 

 
LOKALE PARTIJEN KIJKEN OM ZICH HEEN, NAAR DE INWONERS  

LANDELIJKE PARTIJEN KIJKEN OMHOOG, NAAR DEN HAAG. 



Pieter  van Nispen 

“Vandaag zorgen voor mor-

gen.” 

Pieter van Nispen is eerst be-

gonnen als fractie assistent van 

de huidige fractie nu raadslid en  

kandidaat voor een volgende 

periode.  

“Mijn betrokkenheid voor inno-

vatieve duurzame oplossingen 

voor mens en milieu steek ik 

niet onder stoelen of banken. 

De gemeentes krijgen de ko-

mende jaren een verzwaring van 

het taken pakket. Alom bekend 

zijn de WMO, participatie wet 

en de uitvoering van het beleid 

jeugd en gezin. Wat echter ook 

op de gemeentes afkomt, is 

invulling geven aan het Energie 

Akkoord wat in september 2013 

met een groot aantal partijen 

afgesloten is waaronder de 

VNG. 

Ik mis op dit moment een mili-

eubeleidsplan dat voor onze 

gemeente richting geeft aan de 

gevolgen van het landelijk afge-

sloten energieakkoord. Als mili-

eu en energiespecialist van Lo-

kaal Alternatief zal dit door mij 

nauwlettend en kritisch gevolgd 

worden. 

Bij de meeste kandidaten van de 

partijen is voldoende kennis van 

zaken met betrekking tot het 

sociale en economische domein. 

Wat echter de afgelopen raads-

periode gebleken is dat inhou-

delijke kennis met betrekking 

tot milieu en energie bij de an-

dere raadspartijen minder aan-

wezig is. Lokaal Alternatief heeft 

op de meeste beleidsterreinen 

specialistische kennis in huis 

wat een reden temeer is om voor 

Lokaal Alternatief te kiezen.  

De mens centraal geldt voor alle 

terreinen. 

WE WAREN ER WEER IN GROESSEN EN LOO,  

LOKAAL ALTERNATIEF, ALTIJD  LOKAAL ACTIEF. 

  

Zoals elk jaar neemt Lokaal Alternatief deel aan de optochten in Loo en Groessen. 

 

Wekenlang was de bouwploeg in de weer om er weer iets 

moois van te maken. Met name Toos Arends had handen vol 

werk om het hoofd van onze lijsttrekker in de juiste plooi te 

krijgen met een prachtig resultaat . De paars witte viooltjes  

zorgden voor de finishing  touch. Geen wonder dat in de 

categorie kleine wagen in Groessen de inspanning werd be-

loond met een derde prijs. 

De  frisse blik(jes) vielen bij de toeschouwers langs de kant in 

goede aarde . De petten vonden eveneens gretig aftrek  en 

waren duidelijk zichtbaar  ook  nog na de optochten. 

De vele positieve reacties  tijdens de twee optochten en erna 

deden de LA deelnemers goed.  

Voormalig wethouder Zweers en 

wethouder Van Groningen , verleden 

en heden van Lokaal Alternatief. 

JOLA, Jong Lokaal Alternatief. 
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DICHTBIJ 

LOKAAL ALTERNATIEF  

 

wil dichtbij zijn. Zoveel mogelijk 
aanwezig in onze dorpen bij 
mooie en minder mooie mo-
menten. 

  

Raadsleden en bestuur kunt 
altijd aanspreken, persoonlijk 
maar ook via mail.  

 

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. 

www.lokaal-alternatief..nl  

 

 

IN ONZE VOLGENDE NIEUWSBRIEF. 

 DE NIEUWE FRACTIE STELT ZICH VOOR 

 HET ACHTERBAN OVERLEG  

 

 

 

 

MENSELIJKE MAAT, MENSEN MAKEN DUIVEN. 

Onder dat motto gaan we met veel vertrouwen de verkiezingen tegemoet.  

 

De kandidaten van de lijst maken dat ook waar.  Geworteld in onze drie dorpen betrokken met 
wel en wee van inwoners verenigingen en bedrijven.  Open en toegankelijk voor iedereen.  

Met toewijding aan de slag voor de belangen van u , onze medeburgers. 

 

Wij hebben er  alles aan gedaan in de afgelopen vier jaren. Veel wat we van u meekregen als 
belangrijk is ook gerealiseerd, echter niet alles. Dat zal dan ook nog  indien mogelijk op onze 
agenda blijven voor de komende periode.  

 

Als we op 19 maart weer op u mogen rekenen dan kunt op de komende vier jaar weer op ons 
rekenen. 

 

Wij nodigen u uit met ons het verkiezingsresultaat te vieren op 19 maart vanaf 21.00u in ons 
gemeentehuis. 

 

Secr. Martien van Diek 

martienvandiek@tele2.nl 
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