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Toespraak J. (Johan) Helmer, fractievoorzitter en lijsttrekker. 

Beste mensen goeie middag en welkom op onze Nieuwjaarbijeenkomst en 
GELUKKIG NIEUWJAAR!!!! 

Het is alweer de vierde nieuwjaarbijeenkomst van onze politieke combinatie 
PvdA/GroenLinks.  

Vier jaren geleden zaten we in de Batavier en showden we U voor het eerst onze 
onovertroffen bakfiets.  

Toen een campagne met een eerste gezamenlijk programma, diverse debatten, 
een fietskaart, regelmatige straatpromotie al dan niet omkleed met popcorn een 
poster met de lijsttrekker en een bakfietsrace tegen de SP -die wij overigens 
wonnen-. 

Het resultaat van de verkiezingen in 2014 was echter toch wat teleurstellend 

Het landelijke gat dat als gevolg van de kabinetsformatie in het PvdA-electoraat 
was geslagen en toen nog onvoldoende door GroenLinks kon worden 
opgevangen kwam toen gevoelig aan. 

Net geen derde zetel vanuit de restzetels leidde tot een duo fractie, die mede 
dank zij de enthousiaste en onvermoeibare ondersteuning van Geertien, Jok, 
Arjen, Aad en later ook Marieke, zo denk ik, toch de afgelopen jaren met de 
nodige elan voldoende heeft bereikt. 

Ik denk daarbij aan het openhouden van zwembaden, de aanpak van het tekort 
aan goedkope huurwoningen, het dossier Lidle maar ook ons initiatiefvoorstel 
zwemles voor alle kinderen, een stem voor jongeren in het inwonerspanel, de 
affaire Kassa, het gemeentehuis en niet in de laatste plaats onze recente inzet 
tegen het vijfde dorp in de Zuidplas. 

Ik kijk dan ook voldaan en trots terug op deze onvergetelijke jaren met Pieter. 

Het hoeft dan ook geen uitleg dat ik het persoonlijk erg jammer vind dat deze 
samenwerking na de volgende verkiezingen vervalt. 

Ik wil van deze plaats dan ook Pieter hartelijk danken voor de onuitputtelijke 
energie die hij in onze raadsfractie heeft gestoken en zijn vaak visionaire inbreng 
in de verschillende dossiers. 

Kortom, genoeg om trots op terug te kijken. 

Het is dan ook te hopen dat deze inzet zich in de komende verkiezingen 
tenminste vertaalt naar een derde zetel!  

Jawel, vandaag starten we ook onze campagne met de publicatie van ons kleine 
handzame verkiezingsprogramma, waarin we zo veel als mogelijk ons hebben 
beperkt tot die kwesties waarin we denken ons als PvdA/GroenLinks het beste te 
onderscheiden van andere partijen en waarin we ook echte politieke keuzes 
maken.  



U kunt het allemaal nalezen in dit programma waarvan we voor u een exemplaar 
hebben klaar liggen. 

In dat verband wil ik vooral ook Cora de Vries hartelijk bedanken voor haar 
eindredactie, die de nodige hoofdbrekens heeft gegeven, maar tot dit leesbare 
en handzame product heeft geleid.  

Onze campagne zal zich natuurlijk ook nu weer rond de bakfiets focussen op de 
debatten, een flyer, een handzame sleutelhanger met een winkelwagenmuntje 
en straatpromotie. 

Hierbij kunnen we alle hulp goed gebruiken en zou ik U dan ook willen verleiden 
ons in de komende maanden zo veel als mogelijk te ondersteunen.  

Ik denk daarbij aan onze straatrally’s, flyeren en posterplakken  

Voor de poster op de verkiezingsborden is dit jaar onze keuze gevallen op een 
illustratieve weergave, die onze insteek in de komende jaren op twee belangrijke 
kwesties, het vijfde dorp en de bestrijding van armoede uitbeelden: 

Maar ook een meer algemene poster, waarop we met een rood/groen gekleurde 
zebra onze aanpak “Net ff anders!” verbeelden. 

Natuurlijk zijn wij nog op zoek naar aanvullende promotie die ons onderscheid 
en daag ik U uit om uw creatieve ideeën in te brengen bij onze campagne-
commissie die bestaat uit Arjen, Pieter en de eerste vier kandidaten op de 
kandidatenlijst: Martin Damen, Jacques Bovens, Marieke Schuurman en 
ondergetekende.  

Wat zou het mooi zijn als we alle vier ook zitting kunnen nemen in de nieuwe 
gemeenteraad. 

Dat zou een werkelijk ander perspectief bieden voor de komende vier politieke 
jaren! 

Maar goed dromen mag en of het er nu drie of misschien toch vier worden doet 
sowieso niet af aan de kwaliteiten die in onze kandidatenlijst zijn te herkennen. 

Ik ben er dan ook zeker van dat we ook de komende raadsperiode met volle 
kracht en kundig tegemoet kunnen treden en ongetwijfeld ons zo specifieke 
groen getinte sociaal democratische geluid kunnen laten horen. 

Hierop wil ik graag een toost uitbrengen, tenminste als u nog wat in het glaasje 
heeft! 

Op een goede verkiezingsuitslag en krachtige fractie van de PvdA/GroenLinks in 
de nieuwe raad, PROOST. 

  

J. (Johan) Helmer 


