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VOORST VOLGENS DE PROGRESSIEVEN  

 

Waarom is het leuk om lid te zijn van de gemeenteraad?  
Soms vraag je je dat wel eens af, als je weer een uur lang naar je IPad hebt zitten loeren. En het lijkt 
erop dat steeds minder mensen het zijn van raadslid een uitdaging vinden. In maart volgend jaar zijn 
er weer verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad. Ik hoor het van alle kanten, het wordt steeds 
moeilijker om nieuwe kandidaat  raadsleden te vinden. 
Ik moet toegeven, het beeld dat je soms krijgt van politiek vergaderingen is niet altijd hartverheffend.   
Dat beeld wordt soms bepaald door gemier over punten en komma’s. Er zijn er die daar een sport 
van lijken te maken. En dan de manier waarop politici met elkaar om kunnen gaan, is ook niet altijd 
reclame. Vooral in de Tweede Kamer zouden ze daar wel eens aan mogen denken.  
 
Je doet het ergens voor 
Het is ook niet het beeld dat ik van politiek heb. Ik zie betrokken mensen die vanuit een bepaalde 
visie invloed willen uitoefenen op hoe het moet gaan in de gemeente. Daar zitten mensen onder die 
lijnrecht anders denken dan ik, maar er zijn er ook waarmee je je visie min of meer deelt. 
Ik zie mensen die iets willen bereiken. Een groenere gemeente, een beter armoedebeleid, gezondere 
inwoners, ruimte om te sporten of te bouwen, minder afval, beter scheiden. Kortom mensen die 
vinden dat iets wel of niet moet gebeuren en die daarvoor in de politiek zitten. 
En weet je, ik doe het nu zeven jaar, ik heb er ook nog veel van geleerd. Heel veel zaken waar ik geen 
idee van had toen ik op de kermis in Terwolde gevraagd werd om op de lijst te komen.  
Een voorbeeld. Als u weet wat er allemaal in de grond zit, en vooral welke bedragen daarmee 
gemoeid zijn? Sta daar maar eens bij stil als je weg is opgebroken en je om moet rijden. 
Of hoe moeilijk het soms is om de middelen die vrij gemaakt zijn voor mensen met een laag inkomen 
op de juiste plek te krijgen.  
Maar ook hoe lastig het is als je als gemeente moet bezuinigen, en er onderwerpen aan de orde 
komen waar je liever van af zou blijven. Dan kan het lastig zijn om in de politiek te zitten. Je moet wel 
kiezen. De gemeente moet wel bestuurd worden. En als er geen geld is, wat moet je dan? 
 
Je kunt wel iets bereiken 
Maar ik vind het ook gewoon leuk. Leuk om contact te hebben met mensen die vinden dat ik iets wel 
of niet moet doen. Leuk om te zien hoe dingen gaan in de samenleving. Hoe bedrijven en instellingen 
proberen hun weg te zoeken en omgaan met veranderingen. Daar leer ik van en het daagt me uit.  
Daarom koos PvdA/GroenLinks er ook voor om eerst met allerlei mensen en organisaties te gaan 
praten over de grote veranderingen die op ons afkomen, voordat men aan een nieuw verkiezings-
programma ging werken. Daarom hebben we ze weer uitgenodigd om nog eens te kijken naar ons 
programma nu er een concept lag. Een erg leerzame bijeenkomst. 
Wat ik maar wil zeggen, politiek is wel leuk. Je hebt wel invloed en je kunt wel iets bereiken. Daarom 
nodig ik je uit om gewoon mee te doen. Met ons of tegen ons, want: Samen maken we Voorst! 
Erik Nobel, fractievoorzitter PvdA/GroenLinks 
 
Reageren? Graag! 
e: voorst@pvda.nl 
Facebook: PvdA/GroenLinks 
Zie ook onze website: www.voorst.pvda.nl 
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