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Er is nieuws te melden vanuit de Onafhankelijke Politiek Noord-Holland (OP-NH).
In de ledenvergadering van 20 september jongstleden is afgesproken dat DorpsBelangen zich
aansluit bij OP-NH om zodoende ook invloed in de Provinciale Staten te krijgen. Hierna werd
het volgende nieuwsbericht bij de leden en in de pers verspreid:
DorpsBelangen (in Wijdemeren) heeft zich aangesloten bij Onafhankelijke Politiek Nederland,
een nationale politieke beweging die is samengesteld uit lokale partijen.
Hierdoor is DorpsBelangen ook lid van Onafhankelijke Politiek Noord-Holland. Die zal mee doen
aan de Provinciale Statenverkiezing op 15 maart volgend jaar.
Hiermee willen de lokale partijen in de provincie hun krachten bundelen om onderwerpen die
met name spelen in de gebieden rondom de grote steden, onder de aandacht te brengen en het
beleid daarop mede te bepalen. “Denk daarbij aan het hele vraagstuk rondom stikstof,
bereikbaarheid van de dorpen en hun kernen, de moeilijkheden rondom woningbouw, opvang
Oekraïners en de aandacht die er moet zijn voor de leefbaarheid”, aldus Wiet van den Brink,
voorzitter van DorpsBelangen.
Fractievoorzitter Jan-Jaap de Kloet: “Politiek gezien blijven we onze eigen koers varen, gericht
op de belangen van al onze inwoners. Maar door de overeenkomsten in de actuele
vraagstukken, waar de provincie een rol in speelt, is dit een belangrijke stap voor ons. Krachten
bundelen kan dan effect hebben. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen ging een derde van
de stemmen naar lokale partijen. Daar zit dus een enorm potentieel.”
Het programma en de kieslijst van Onafhankelijke Politiek Noord-Holland worden later
vastgesteld.
Dit alles heeft nu een vlucht genomen en wij vinden het een eer dat onze Jan-Jaap de Kloet
voorgedragen is als lijsttrekker voor de partij ONAFHANKELIJKE POLITIEK NOORD-HOLLAND
bij de komende Provinciale Staten verkiezingen.
De selectiecommissie van OP-NH heeft ons verzocht om onderstaande tekst onder de leden te
verspreiden

Voorlopige Kandidatenlijst PS 2023
Geachte heer, mevrouw,
De OPNH selectiecommissie heeft de volgorde van de kandidaten lijst voor de Provinciale
Staten verkiezingen 2023 voorlopig als volgt samengesteld:
1. dhr. J.J. (Jan-Jaap) de Kloet
2. dhr. D.J. (Dannij) van der Sluijs
3. dhr. J.H. (Jeffrey) Leever
4. dhr. F.H.A. (Floris) de Boer
5. mevr. M.J. (Mariska) Tauber

Kortenhoef
Uitgeest
Wieringerwerf
Heerhugowaard
Castricum

Zoals afgesproken op de ALV Algemene Ledenvergadering, d.d.16 september 2022 in Hoorn,
worden de besturen van de lokale partijen verzocht deze conceptlijst kenbaar te maken aan
haar leden. Een reactie van uw bestuur of een van de leden moet voor 28 november 2022 aan
ons worden kenbaar gemaakt alvorens de kandidatenlijst begin december wordt vastgesteld.
Voor vragen en / of opmerkingen kunt u ons bereiken via onderstaand e-mailadres of via het
contactformulier op de website.
E-mailadres: info@op-nh.nl
Met vriendelijke groet,
Dirk-Jan Keijser
Voorzitter Selectiecommissie PS 2023

Het bestuur van DorpsBelangen is met bovenstaande ontwikkeling erg in haar
sas. En wij wensen Jan-Jaap dan ook het beste toe.
Bestuur DorpsBelangen

Tot ziens en blijf gezond

Volg DorpsBelangen ook op social media

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u secretaris@dorpsbelangen.nu toe aan uw adresboek.

