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Dankwoord! 
 
Daar sta je dan, hangend over 
een statafel. Alsmaar glurend 
naar het grote scorebord. 
Voorbij flitsende verkiezings-
percentages en af en toe een 
promotiefilmpje van een 
partij. Dat waren zoal de 
ingrediënten welke de span-
nende verkiezingsavond be-
heerste.  
 
De klok tikte door, de resulta-
ten namen een steeds positie-
vere wending richting Lokaal 
Alternatief en ruim na twaalf 
uur kwam het verlossende, 
definitieve woord van Burge-
meester De Lange.  
Een enorme winst van 8 ze-
gels was ons deel. Het feest 
onder leiding van lijsttrekker 
Sjef van Groningen kon be-
ginnen, de champagnefles 
ontkurkt en de felicitatie in 
ontvangst worden genomen. 
 
Maar voor mij was er meer die avond. Een gevoel van dankbaarheid voerde die 
woensdagavond, de 19e maart j.l. de boventoon. Dankbaarheid vanwege de goede 
afloop, vanwege de tomeloze inzet van alle bestuur- en fractieleden en al die ande-
ren die zich op enigerlei wijze zo hadden ingespannen om dit prachtige resultaat te 
bereiken. Maar een nog grotere dankbaarheid voor het vertrouwen van de burgers 
in de toekomst van Lokaal Alternatief.  
Dankbaar vanwege het bewijs dat onze partij midden in de samenleving staat en 
niet wegloopt voor moeilijke politieke vraagstukken.  
Luid applaus klonk op na de woorden van burgemeester De Lange, nadat hij de 
verkiezingsuitslag bekend maakte in de overvolle foyer van het Gemeentehuis te 
Duiven.  
Het aantal te verdelen zetels: 21. Het aantal inwoners 25.600 en een opkomst van 
52,1%. Lokaal Alternatief haalde maar liefst 35,1%, goed voor 8 zetels, binnen. Dat 
waren er twee meer als in 2010. Hoe verheugd moet je dan zijn als grote winnaar 
van de gemeenteraad verkiezingen in de gemeente Duiven, op al die burgers welke 
een aandeel hierin hebben gehad en hoe trots moet je dan zijn op je eigen team als 
voorzitter van de partij?  
 
Met een mix van doorgewinterde nestors en nieuw jeugdig elan zie ik met vol ver-
trouwen de toekomst tegemoet en sluit ik graag af met de woorden: Dank u allen 
wel voor dit resultaat. Wij zullen ons uiterste best doen uw vertrouwen de aanko-
mende periode, mede met uw steun, middels een nog meer professionelere organi-
satie , te behouden en verder te ontwikkelen en uit te breiden. 
Wim Möller 
(bestuursvoorzitter Lokaal Alternatief) 
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DICHTBIJ EN  

LOKAAL ACTIEF. 

 

LOKAAL ALTERNA-
TIEF  

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  de 
plaats en tijd voor deze vergade-
ring. 
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Secr. Martien van Diek 

martienvandiek@tele2.nl 

Wat een succes, 8 zetels en op alle verkiezingsbureaus de grootste partij.   

De inzet van ons allen in de afgelopen vier jaar  werd beloond en geeft energie om er  nu 

weer vier jaar tegenaan te gaan.   

Zoals de titel al aangeeft zijn we hard aan het werk, met de nieuwe  fractie die vorige week 

al is geïnstalleerd maar ook met de coalitie onderhandelingen. 

Dat is  ook de reden dat deze nieuwsbrief niet de vier pagina’s heeft van de vorige uitga-

ven maar slechts  twee.  

Alle partijen zijn door onze onderhandelaars Dorothé van Dalen, Clemens Koning en Sjef 

van Groningen  aan tafel gevraagd. Uiteindelijk, en dat zult u al via de krant hebben mee-

gekregen, is een coalitie met CDA ,en VVD het eerste onderhandelingsresultaat. 

De SP is gewogen en werd te licht bevonden. Een duidelijke richting voor  een concrete 

aanpak vanuit de SP visie naar de uitdagingen in onze gemeente kwam onvoldoende naar 

voren in de gesprekken. 

We staan voor grote uitdagingen en daarom is een brede coalitie  voor de hand liggend. 

Nu is het aan deze partijen snel met een degelijk  coalitieakkoord te komen dat richting 

geeft aan de grote opgaven die we hebben, de forse bezuinigingen, de decentralisatie van  

zorg, jeugd en arbeidsdeelname; de participatie wet. 

Het worden geen makkelijke jaren maar  we nemen als grootste partij onze verantwoor-

delijkheid  om  met de goede voorstellen te komen en de juiste besluiten te nemen voor 

een goede toekomst voor de inwoners van onze gemeente. 

Daar hebben we uw inbreng hard bij nodig, op de achterban vergadering of  door uw 

mening in te brengen op een andere manier.   

Ons motto “samen zijn we de gemeente”.   

De fractie die nu is aangetreden zal nog worden gewijzigd bij het aantreden van de wet-

houder(s), daarom vandaag nog geen foto.  

In de volgende nieuwsbrief zullen zij zich  aan u voorstellen . Dan kunnen we ook het 

coalitieakkoord presenteren. 
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