2 maart 2018
Beste dames, heren van Seniorenbelang Valkenswaard,

Via één van uw leden heb ik uw mail ontvangen met de beide bijlagen die u als advies hebt
bijgevoegd om op te nemen in de nieuwsbrieven.
Allereerst dank dat u de moeite hebt genomen om de programma’s van de verschillende partijen
door te lezen.
Maar dan uw conclusies. Ik vind het jammer te moeten constateren hoe snel en in mijn ogen soms
heel kort door de bocht c.q. gekleurd u conclusies trekt en anderen daarop adviseert. Zeker als het
om zo’n grote achterban gaat. Dit doet naar mijn idee geen recht aan de inzet van de diverse partijen
of hun programma. Een sprekend voorbeeld is dat u het CDA goed noemt als het gaat om
puntsgewijs in beeld te brengen wat zij willen. Nou ga ik niet voor eigen parochie preken, maar wijs
bv naar de VVD die hun programma op de site expliciet hebben opgesplitst. Maar zij echt niet alleen.
Dan is het voor u kennelijk van heel groot belang dat de eerdere 11 punten die u hebt voorgelegd
aan de partijen niet als zodanig terug komen in de programma’s. Jammer dat u de nieuwe partijen –
in elk geval ons – daar niet nog een keer op hebt aangesproken. Ik wil u graag meenemen naar de tijd
dat partijen schrijven aan hun programma.
1. Je benadert je eigen achterban om ideeën uit te werken
2. Je gaat naar diverse groeperingen om te horen en zien wat er leeft
3. Je wordt gevraagd en ongevraagd benadert door allerlei belangengroeperingen om hun
wensen op te nemen
4. Je gaat met enkele mensen aan het schrijven en het belangrijkste daarbij is in elk geval bij
ons: houdt het kort, bondig, duidelijk en maak keuzes. Er zijn namelijk maar weinig burgers
die een stuk van 20 pagina’s of meer gaan lezen.
Als wij alles zouden opnemen wat ons wordt aangereikt dan zou u in uw mail niet alleen van de PvdA
zeggen dat het programma te groot is ( citaat: De PvdA geeft zo’n hoeveelheid aan tekst en
actiepunten dat realisatie vraagtekens oproept.) of van H&G dat je pas op pagina 14 hoeft te
beginnen met lezen, waarbij u expliciet ’38 pagina’s’ benoemt. Dus wat proberen wij in elk geval: van
datgene wat je belangrijk vindt neem je delen op en laat dat veelal in combinaties terug komen. Zo
blijft een programma leesbaar en hoop je – maar dat is kennelijk niet gelukt als ik u mag geloven –
dat de lezers dit wel doorzien. U vat het in elk geval voor ons en VV samen als (citaat): schort het
daardoor aan diepte en breedte-aanbod. Jammer, want veel mensen die ons volgen vinden het juist
een grote pré dat het programma kort en bondig is en dat we daarnaast een aantal onderwerpen
uitwerken in blogs op onze website en via facebook daar ruim 6000 mensen mee bereiken. Zo zou er
weinig worden geschreven over ontgroening. Waar denkt u waar starterswoningen voor bedoeld
zijn? Of waar wij maar ook anderen het hebben over het naar Valkenswaard trekken van jonge
gezinnen dan wel het vasthouden daarvan.
Dan even voor mijn partij. Zelfs op het vlak van de Agenda 22 zouden we tekort schieten. Ik denk dat
wij de agenda 22 juist expliciet hebben benoemd. Ook onderwerpen hebben benoemd waar we in
elk geval aan gaan werken. In het debat van de VOS heb ik letterlijk de agenda 22 aangehaald, waar
anderen het over zorg hadden. We hebben er ook een afzonderlijke blog aan gewijd. Maar als we

moeten beloven te doen wat u ons allemaal voorlegt (zowel m.b.t. de 11 punten als de Agenda 22)
zouden we veel mensen voorliegen.
En daar doet onze partij in elk geval niet aan mee. We kunnen diverse dingen realiseren maar helaas
ook veel niet. Alleen al de financiële middelen ontbreken volledig.
Ik ben niet gewend om op deze manier naar vertegenwoordigers van inwoners te reageren. Maar ik
ben actief bij één van de groeperingen die u uw advies hebt toegezonden. En mogelijk wordt die
activiteit in de toekomst ook nog uitgebreid. Het is juist daarom dat ik het jammer vind dat in mijn
ogen uw advies, zoals gezegd kort door de bocht en gekleurd wordt gegeven. Dat neemt niet weg dat
ik uitzie naar samenwerking met u. Want hoe je het ook went of keert: we doen het Samen voor
Valkenswaard.
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