
 

 

Aan de leden van de PvdA in Opsterland 

 

Geachte leden, 

21 Maart a.s. is het zover. Gemeenteraadsverkiezingen!  

De PvdA heeft bij laatste landelijke verkiezingen een flink pak voor de broek gehad van de kiezers. De 

partij is er niet in geslaagd haar inzet voor Nederland in het kabinet Rutte-Samson goed voor het 

voetlicht te brengen. Dat is erg jammer want bij gemeenteraadsverkiezingen kijken kiezers meestal 

naar wat er landelijk gebeurt. Dat is een realiteit maar wel een beetje oneerlijk voor mensen die zich 

in de lokale (en ook provinciale) politiek inzetten. Vandaar deze brief aan onze leden in de gemeente 

Opsterland.  Wij kunnen iedere stem heel goed gebruiken om in onze gemeente een robuuste fractie 

te blijven of zelfs nog te groeien naar een grotere fractie. De afgelopen 8 jaar was de PvdA niet 

welkom in het college van B&W. Wij werden verwezen naar de oppositiebanken. Dat is een plek die 

eigenlijk niet bij ons past. Om sociaaldemocratische waarden uit te dragen zit de PvdA graag mee 

“aan de knoppen”.  Dat gaat alleen lukken als we voldoende zetels behalen en onze ideeën weten uit 

te dragen. We hebben een mooi verkiezingsprogramma. Dat kun je vinden op onze website: 

opsterland.pvda.nl. Ook onze flyer (zie website) wordt huis-aan-huis verspreid. We doen mee aan 

alle verkiezingsdebatten en gaan alle zaterdagen in maart met onze kandidaten en het 

campagneteam de straat op. 

Maar jullie als leden kunnen ons ook helpen. Door bv. een PvdA-verkiezingsposter op je 

raam te plakken. Als je dat aangeeft (even mailen naar roel.vogelzang@hotmail.nl) zorgen wij ervoor 

dat die bij jullie thuis wordt bezorgd. Ook als je op de dag van de verkiezingen gebruik moet maken 

van vervoer kunnen we dat regelen. Een mailtje aan jokebrouwerpvda@gmail.com is voldoende. 

Maar je kunt natuurlijk ook de rol aannemen van “wandelende flyer”. Probeer in je eigen 

omgeving (familie, vrienden, buren) nu eens 10 mensen zover te krijgen dat ze deze keer PvdA gaan 

stemmen. Wij hebben ongeveer 150 leden dus die 1500 stemmen is al een heel goed begin!! 

Ik reken op jullie! 

Namens alle kandidaten van de PvdA 

Roel Vogelzang 

Fractievoorzitter en lijsttrekker 

 

mailto:jokebrouwerpvda@gmail.com


 


