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Gemeenteraadsverkiezingen
Vorig jaar kwam ik er achter dat een nieuwe politieke partij zijn intrede zou doen bij de komende
gemeenteraadsverkiezingen die op 21 maart worden gehouden. Voor de Gemeente MiddenDrenthe in dit geval. Ik sprak de initiatiefnemer hier kort geleden op aan. De persoon in kwestie,
ene DH, tevens lijsttrekker, wil niet met naam genoemd worden. Ik heb dan ook zijn initialen
omgedraaid zodat met iedere gissing naar de persoon kan worden uitgesloten dat er enig
vermoeden zal ontstaan over zijn of haar identiteit. Deze persoon vertelde dat hij op donderdag 28
december de nieuwgeboren partij wilde laten registreren. De dag ervoor was echter de laatste dag
dat dit kon. Grote teleurstelling maakte zich van hem of haar meester. De persoon liet weten het er
niet bij te laten zitten en over vier jaar opnieuw een gooi naar de macht te zullen doen. In het
gesprek kwam ik wel achter de naam van de partij. De Partij Voor De Mensen. PVDM. Waarom
deze naam? “Nou gewoon, omdat er al een partij voor de dieren is. Waarom dan niet één voor de
mensen?” Wat zijn uw belangrijkste programmapunten? DH: Dat vergeet ik steeds maar vier
punten kan ik onthouden. De vier punten die ik wel onthouden kan zijn: “1. Ieder huishouden één
container voor het afval. Laat dat scheiden maar over aan de vuilverwerkers die hier voor hebben
geleerd. Want dit vereist wel een studie. 2. Geen toeristische activiteiten meer in Westerbork. Het
moet steeds meer en steeds beter en daar gaan ze onderdoor op den duur. Dat zie je nu aan de
organisatie van de Middenveld tentoonstelling. Ze krijgen het niet voor elkaar daar in Börk. Dit
evenement is bedoeld voor de eigen inwoners. Alle energie gaat naar de toeristische
evenementen. Ik zou zeggen: “ Eigen volk eerst.” 3. Voor de burgers in de gemeente MiddenDrenthe moet er de mogelijkheid zijn voor een bindend referendum. Hiermee moet deze bloeiende
gemeente de meest democratische gemeente van Nederland worden. 4. Midden-Drenthe moet de
eerste gemeente zijn waar de burgemeester door de burgers wordt gekozen. Ik heb in ieder geval
al een goede kandidaat. Zelf wil ik wethouder worden. De lijst met programmapunten wordt de
komende vier jaar naar tien uitgebreid. Ik beloof nu al dat ik alles wat ik beloof ook na zal komen.
Net als de huidige lokale politici. Ha,ha,ha.”
Dit epistel is op waarheid gebaseerd.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

