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Fractal.  
Een onafhankelijk journalist met een eigen inzicht, een eigen mening, soms wat eigenwijs   

maar wel met een eigen verhaal. Het staat eenieder vrij om Blogs en reportages in zijn geheel 

te publiceren of te delen en te gebruiken met bronvermelding. 
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Met uitzondering van de PVV-Stichtse Vecht, adviseer ik u dringend bij de komende gemeenteraadsverkiezingen 
in Stichtse Vecht niet meer te stemmen op de landelijke grote partijen zoals VVD, CDA, D66, PVDA, CU, GL en SP 
zoals deze nu zijn vertegenwoordigd of vertegenwoordig willen zijn in Stichtse Vecht maar te stem op de lokale 
partijen. Wie dat moet zijn… er zijn voldoende partijen. 
 

 

eer stapt er een raadslid op uit de gemeenteraad van 
Stichtse Vecht nadat er al een raadslid van de VVD is 
overgestapt naar de lokale partij ‘Lokaal Liberaal’ en een  
wethouder (VVD) is opgestapt en. Wie volgt…? 

 
 
Het blijft maar politiek rommelen in Stichtse 
Vecht. Voorheen hadden we de bevlogen 
uitspraak van ‘politiek landschap’ en nu is het 
niet meer dan een ‘politiek braakliggend 
Harmoniepleintje’ waar ook maar niets van 
terecht komt. Ik heb het gevoel dat de 
gemeenteraad, of eigenlijk het gehele 
bestuur, de greep en het vertrouwen opgeeft 
in de politiek van hun eigen Stichtse Vecht en 
daarmee zal ook het vertrouwen in de 
politiek door de burgers -sterk- afnemen en 
zeker bij mij. Een raadslid dat opstapt omdat 
hij met bezuinigingen niet eens kan zijn met 
de beslissing van zijn partij of gemeente moet 
niet opstappen maar verder strijden voor zijn 
doelen en desnoods met zijn zetel verhuizen 
naar een andere partij. Rommelt er nog meer 

in de politiek van Stichtse Vecht? Er zullen 
zeker nog enkele politieke onweersbuien 
over de gemeente trekken en ik ben echt 
benieuwd wie voor welke partij straks op de 
kieslijst staan of liever gezegd durven te 
staan. Nu wordt mijn oproep om de grote 
landelijke partijen te negeren met de 
verkiezingen in 2022 met de dag sterker en 
alleen op de lokale partijen te stemmen. Het 
is misschien een druppel op de gloeiende 
plaat maar mogelijk kunnen we dan ook een 
vuist maken tegen het huidige landelijke 
politiek. Hoe zou het zijn als in alle 
gemeenten in Nederland alleen lokale 
partijen de gemeenteraadsverkiezingen naar 
hun hand kunnen zetten en winnen?  

 
Succes, 

Peter 
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