
 
 

 

 
Voordelen lokale politieke partij 
 
 
BuitenGewoon Zwartewaterland (BGZ) is de nieuwe lokale politieke partij in Zwartewaterland. BGZ stelt 
de inwoners centraal. Hieronder voordelen van een lokale partij. Bron: Nico van Kooten 

 
1. Kijk naar het doel of de doelstelling van de diverse landelijke politieke partijen. Belangrijkste 

doelstelling van een politieke partij is: het verkrijgen of vergroten van de macht in politiek Den Haag. 
Dus op het Binnenhof. Doelstelling van een lokale partij is: de belangen van de gemeente en haar 
inwoners te behartigen door op politiekonafhankelijke basis vertegenwoordigd te zijn in de 
gemeenteraad.  
 

2. Een plaatselijke afdeling van een nationale partij met een ‘echte’ ideologie kan in beginsel niet ‘alle’ 
inwoners van een gemeente vertegenwoordigen. Inwoners zijn een mengelmoes van allerlei 
levensbeschouwingen en meningen. Een neutrale, praktische opstelling van een lokale partij werkt dan 
beter! 

 
3. Onderzoeken van bestuurskundigen hebben uitgewezen dat naar mate lokale partijen sterker 

vertegenwoordigd zijn in een gemeenteraad, de afstand tussen de inwoners en de overheid minder 
is.   

 
4. Verder is deze tijdgeest tegen ‘partijen’. Individualisme (het eigen ik) viert hoogtij, terwijl de verzuiling 

vrijwel geheel is weggevallen. De oude traditionele ideologieën verliezen steeds meer terrein en 
gelijktijdig kiezen inwoners steeds meer selectief bij verkiezingen. De vroegere vanzelfsprekendheid 
waarmee men op ‘de partij’ als vanouds stemde, is verleden tijd. Een ‘lokale partij’ biedt dan de uitweg 
om iets nieuws te doen. Eens iets anders te stemmen.   

 
5. Er is sprake van een toenemende democratisering van macht, en een afnemende gehoorzaamheid aan 

degene die de macht hebben. Dat wil zeggen de inwoners willen graag zelf meedenken en 
meebeslissen over zaken die ze direct raken. Een lokale partij past in dat denkpatroon.   

 
6. Ondertussen gaan de lokale partijen (landelijk in totaal ± 2340 zetels) hun eigen gang en passen zich 

zonodig flexibel aan en blijven bij de gemeentelijke bestuurslaag. Een puur lokale partij, voortgekomen 
uit en geworteld in de plaatselijke samenleving, zal altijd een plaats blijven houden in de 
gemeentepolitiek. Met hart voor lokale belangen, zonder eigen belang en dienstbaar aan de inwoners 
van de gemeente waaruit ze is ontstaan!  

 
7. De meeste mensen van nu voelen nauwelijks nog enige verwantschap met welke politieke partij dan 

ook. Terwijl je bij een ‘lokale partij’ nog wel echte idealisten met een praktische opstelling aantreft.   
 
En met die insteek is, hart voor lokale belangen van inwoners van de verschillende kernen in de gemeente 
Zwartewaterland, is de lokale partij ‘BuitenGewoon Zwartewaterland’ opgericht.  
 
Graag maken we de komende 4 jaar het verschil in de gemeente Zwartewaterland door u, als inwoner, 
centraal te stellen. 
 

 

Alleen met uw stem op 21 maart kunnen we het verschil 
in Zwartewaterland maken! 

 
Op onze website tref je ons verkiezingsprogramma aan. 

www.buitengewoonzwartewaterland.nl 

http://www.buitengewoonzwartewaterland.nl/

