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Beste,
Ik vraag je aandacht voor een aantal zaken. Over de hoofdmoot van deze weken kan ik kort zijn: het gaat goed met
D66, de peilingen trekken aan en het ledental groeit. We hopen dat dat zich vertaalt in een goed verkiezingsresultaat.
De fysieke campagne staat vanwege corona op een laag pitje, maar we flyeren en er is een overdaad aan politiek op
tv, in de krant en op de social media. Ga stemmen dus, op 17 maart, en roep zoveel mogelijk mensen op om
hetzelfde te doen.
Digitale pre-verkiezingsbijeenkomsten
Voor wie niet genoeg heeft aan alle debatten op televisie: het kan ook in de buurt. Aanstaande donderdag (11 maart)
is er een zoom-sessie met de nummer 13 op de D66-lijst, Jeanet van der Laan. Oud topvoetbalster, nu wethouder in
Lisse en popelend om naar het Binnenhof te trekken. De sessie is door D66 Bloemendaal georganiseerd, wij in
Heemstede liften mee en kunnen aanschuiven. Ook op 11 maart is er een door de Natuur- en Milieufederatie NoordHolland georganiseerd debat over de toekomst van de luchtvaart.
Frisse blik: maak Heemstede weer bruisend!
Het openbare leven ligt plat in de lockdown en het gaat niet goed met de non-food middenstand. De ondernemers
verdienen een steuntje in de rug. Ons Frisse Blik-team heeft een enquête uitgezet onder de inwoners van Heemstede,
op zoek naar creatieve ideeën om Heemstede weer bruisend te krijgen. Klik hier om de enquête in te vullen. Noteer in
de agenda: woensdag 7 april presenteren we de resultaten in een digitale Frisse Blijk-bijeenkomst.
Digitale post-verkiezingsbijeenkomsten
Als lokale partij zijn we er ook voor het sociale contact. Het is leuk dat er meer leden zijn, maar we willen ook met
elkaar praten. In afwachting van de vaccinatie doe we dat virtueel. Donderdagavond 18 maart gaan we met z’n
allen Zoomen, om bijvoorbeeld de verkiezingsuitslag te bespreken.
Daarnaast werken we – zolang we niet in De Eerste Aanleg terecht kunnen – aan de opening van een virtueel D66Café, speciaal voor de nieuwe leden. Daarover binnenkort meer.
Raadsleden gezocht
Alles staat nu in het teken van Tweede Kamerverkiezingen, maar de plaatselijke politiek loopt warm voor de
Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Komende maanden werken we aan het programma en gaan we de
kieslijst samenstellen. Geïnteresseerden die nog geen lid zijn moeten als de donder lid worden: wie volgend jaar op de
kieslijst wil, moet op 31 maart aanstaande lid zijn. Ken je serieuze kandidaten die sympathisant zijn maar nog geen lid:
laat ze contact opnemen met fractie of bestuur en geef ze een duw in de goede richting.
Plaatselijk gemodder
Over plaatselijke politiek gesproken: die heeft afgelopen maand een flinke deuk opgelopen. In de pauze van een
recente commissievergadering in het raadhuis zijn er tussen raadsleden woorden gevallen, die de coalitiepartijen HBB,
GL en PvdA deden besluiten om de raadsvergaderingen voor een maand af te blazen. Burgemeester Astrid Nienhuis
heeft onderzoek gedaan naar de gebeurtenissen, maar haar bevindingen zijn (nog) niet openbaar gemaakt. Wij
kennen de gewraakte woorden niet en we weten ook wie niet ze sprak, want we waren er niet bij – onze mensen
vergaderden mee via Zoom. Als burgers van Heemstede vinden we het gênant dat ruziënde raadsleden het niet als
grote mensen kunnen uitpraten. Als democraten vinden we het niet acceptabel dat de drie coalitiepartijen zonder zich
ter verantwoorden de raad platgelegd hebben. Wat we er verder van vinden staat op onze website. Gelukkig lijkt het
erop dat het raadwerk binnenkort weer opgepakt wordt.
Quick scan lokale democratie
Nog meer onderzoek: de gemeente roept alle inwoners op om zich uit te spreken over de kwaliteit van de lokale
democratie. Gegeven het bovenstaande hebben wij daar onze ideeën over. Klik hier om je mening met de gemeente te
delen. De enquête is anoniem.
Dat was het. Leef voorzichtig en blijf gezond.
Vriendelijke groet,
Peter Risseeuw
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