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Notitie over een partijnaam met de toevoeging LOKAAL
Bij de laatst gehouden verkiezingen voor de Tweede-Kamer in 2012 deed een
partij mee met de naam NEDERLAND LOKAAL. De kandidatenlijst bevatte vele
wethouders en raadsleden. Daarmee dachten de oprichters veel kiezers te
trekken. Maar van wie? De uitkomst was bedroevend. Slechts 2842 stemmen uit
het hele land.
De kiezersopkomst bij de gemeenteraad is beduidend lager. Daarbij kiezen
mensen op bekende personen en vooral op landelijke partijen. Dit laatste
vanwege hun aandacht in de landelijke media en het voortdurend hameren op de
gevolgen voor de coalitie in Den Haag. Dit is uitvoerig te raadplegen in het
rapport van de universiteit van Tilburg met de titel:”Lokale kiezers: Lokale
keuzes?”. Deze hebben onderzoek verricht bij de gemeenteraadsverkiezingen
van 2010.
De oprichters van NEDERLAND LOKAAL had de voorzitter van de VPPG direct
na de oprichting onder andere gevraagd over de naamgeving. Daarop is duidelijk
gemaakt dat de kiezer de naamgeving niet zal begrijpen. Ook zullen de media
daarop zeer negatief reageren. De lokale politieke partijen worden door de
landelijke partijen en de landelijke media nog vaak als protestpartijen neergezet.
Hen is duidelijk gemaakt dat hun actie energie en geldverspilling is. Zij hebben
doorgezet en het resultaat is duidelijk.
Toch hebben zij nog niet geleerd van de debacle. Een van de oprichters trekt het
land door om lokale partijen op te roepen om met hen deel te nemen aan de
verkiezingen voor provinciale staten. En hier en daar steekt het woordje lokaal
ook de kop op in verband met de provinciale verkiezingen. Dit terwijl de landelijke
partijen vooral campagne gaan voeren met de bezetting van de Eerste-Kamer als
doel. Met Lokaal valt daar niet tegen op te boksen.
De oprichting van provinciale en landelijke partijen zoals GBF en Nederland
Lokaal stichten niet alleen verwarring bij de kiezers maar vooral ook bij lokale
partijen. De VPPG krijgt daarover veel vragen. Het zijn politieke partijen die actief
willen zijn in provinciaal en/of landelijk bestuur. Lokale partijen die zich daarbij
aansluiten verliezen hun onafhankelijke status als lokale partij. Zij conformeren
zich aan het beleid van een provinciale resp. landelijke partij en worden dan
gezien als lokale afdeling van een dergelijke partij. Dat schept niet alleen

verwarring bij de kiezers. Het is ook uitdrukkelijk in strijd met onze Grondwet die
uitgaat van de drie autonome bestuurslagen. En autonoom betekent zelfstandig
en onafhankelijk en daaraan voldoen de lokale partijen. En daar hecht de VPPG
aan. In dit verband wordt verwezen naar de nieuwsbrief van september die u kunt
raadplegen via onze site www.vppg.nl De VPPG is absoluut niet tegen
ondersteuning van onafhankelijke provinciale partijen. Integendeel zelfs. Maar
wel zodanig dat lokale onafhankelijkheid niet wordt ondermijnd. Provinciale
onafhankelijke partijen dienen een eigen waardeoriëntatie uit te stralen en dat
ook in hun naam en met hun kandidaten. Dat is wat de kiezer aanspreekt.
Fons Zinken, voorzitter

