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Dieuwke blogt! Deel 1: In de politiek…wie
ik?

In de Politiek…. wie ik?
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Zoeken

Als klein meisje stond ik (samen met mijn zusje) in de jaren 80 al naast
mijn moeder te demonstreren tegen de kernwapens. Je kan dus wel
zeggen dat betrokkenheid en actief zijn me met de paplepel is ingegoten.
Ik ben dus altijd, vanaf de zijlijn, betrokken geweest bij GroenLinks. Maar
begin 2017 wilde ik wat meer leren over de (lokale) politiek en ben ik de
cursus Politiek Actief gaan volgen in het gemeentehuis. Ook ben ik wat
vaker mee gaan lopen met de huis-aan-huis-actie in het kader van de
Tweede Kamerverkiezingen. Super leuk om op deze manier in gesprek te
gaan met andere mensen. Stukje bij beetje ging ik meer doen voor
GroenLinks en net voor de zomer werd ik steunfractielid.
Het idee van steunfractielid is
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meelezen en meedenken met

verzenden

de fractie. Voor mij een
belangrijk moment om echt
meer feeling te krijgen met de
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politiek en wat het
daadwerkelijk inhoudt. Nou, ik
kan je vertellen: er komt op zo’n
moment veel op je af. Veel,
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soms heel veel, lezen, vergaderingen, zaken uitzoeken, mensen
ontmoeten, enzovoorts. Gelukkig zat er even een zomervakantie tussen en
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kon ik even op adem komen. Want na de zomervakantie gaan we echt los.

@groenlinks055

En waar beginnen we dan mee? De MPB (meerjaren programma begroting

RT @debroervanroos: voor een
kinderpardon dat wel werkt,
ongeacht je politieke kleur.
teken (20.000 handtekeningen
eerste uur), laat je…
https://t.co/brDFsgcS0w

2018-2021).
De MPB is eigenlijk het beleid van de
gemeente voor die periode. Zo komen
onder andere onderwijs, openbare ruimte,
recreatie, milieu, volksgezondheid aan bod.

4 uur ago

Het is een belangrijk onderdeel, zeker nu ik
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op plek 5 sta voor de

@groenlinks055

gemeenteraadsverkiezingen van 2018.
Maar al die cijfers, afkortingen, woorden en
toekomstplannen duizelen me soms voor
de ogen. En tegelijkertijd is deze periode
heel interessant. Want we gaan met elkaar
bekijken wat wij, als GroenLinks, nu

De algemene beschouwingen
van @groenlinks055, zojuist
uitgesproken door onze
fractievoorzitter @RachelRR77
Over ons…
https://t.co/EjTo9NCGRK
6 uur ago

belangrijk vinden voor onze gemeente. Welke zaken kunnen scherper of

groenlinks055

anders neergezet worden? Waar kan meer aandacht voor gevraagd
worden? Waar zijn we het niet mee eens, of juist wel mee eens.

@groenlinks055

Met elkaar de uitgangspunten bepalen voor GroenLinks ten aanzien van

Wij zijn als 8e aan de beurt.
@RachelRR77 succes!
https://t.co/F6Wi4lyXrz

de MPB. Je hoeft zelf niet alles te weten, want met elkaar weet je alles. Dat

8 uur ago

Een hele geruststelling vond ik dat dit proces met elkaar besproken wordt.

maakt het dus compleet. Ieder zijn talent en/of aandachtsgebied komt erin
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terug. Ik vond dat mooi om te zien.
De uiteindelijke raadsvergadering waarin de MPB werd besproken en
vastgesteld heb ik online gevolgd. Helaas kon ik er zelf niet live bij
aanwezig zijn. Alhoewel, als ik de blogs van mijn collega steunfractieleden
lees, is mijn zitvlees wel wat bespaard gebleven.
Na de MPB besprekingen is het jaar natuurlijk niet voorbij. De
raadsvergaderingen en PMA’s (Politieke Markt Apeldoorn) gaan gewoon
door. En dus ook onze vergaderingen en besprekingen. Maar ook de
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RT @mvn45: Einduitslag
benchmark afvalscheiding.
Diftar icm omgekeerd
inzamelen is meest
kosteneffectieve
inzamelstrategie. Fe…
https://t.co/IqDasFKOUO
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bezoeken die je doet vanuit de fractie gaan gewoon door. Zo mochten
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Rachel en ik onlangs iets vertellen over (lokale) politiek bij de
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inburgeringscursus. Leuk om die mensen te ontmoeten en op deze manier
onze eigen kennis te toetsen.
En als ik het zo op een rijtje zet, heb ik al behoorlijk veel geleerd de
afgelopen maanden. Soms krijg ik spannende kriebels over het feit dat ik
misschien mee mag doen in de gemeenteraad. Maar tijdens al deze
ontmoetingen, bijeenkomsten en vergaderingen geniet ik vooral. Dit is

@VegoGert Afspraak was te
wachten op raadsopdracht
windenergie. Er zou eerst ook
in provincie gekeken worden
naar m…
https://t.co/50HpkRJO7n
1 dag ago

gaaf, en soms spannend! Dus ik in de politiek? Echt wel!
Meer lezen over wie Dieuwke is? Klik dan hier.
Reageren? groenlinks@apeldoorn.nl
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