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Deze keer zouden de gemeenteraadsverkiezin-
gen lokaler worden dan ooit, zo beloofde men
ons. ‘Lokale helden’ werden uit de kast gehaald
om de lokale PvdA smoel te geven en de lokale
campagneleiders werd voorgehouden vooral de
successen in eigen stad of dorp uit te venten. Het
bleek goeddeels verspilde moeite. De landelijke
lijsttrekkers trokken het land in en ontnamen
meer en meer het zicht op de lokale helden. Een
ontwikkeling die cumuleerde in het volstrekt bi-
zarre nationale lijsttrekkersdebat op de avond
van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezin-
gen. Sindsdien spelen de landelijke verkiezingen
de hoofdrol in de commentaren en analyses. Niet
de uitslag van 6 maart, maar de consequenties en
repercussies van die uitslag voor 15 mei kwamen
in het volle licht te staan. Deels is dat begrijpelijk
en onontkoombaar, gelet op de aanstormende
nationale campagne, maar allerlei opmerkelijke
aspecten van de uitslag van 6 maart dreigen nu
onbesproken te blijven, terwijl juist de snelle,
kortademige analyse van 6 maart enkele mythes
heeft gebaard. Daar wil ik hieronder wat langer
bij stilstaan. Ik kom tot vier mythes.

mythe één

Het maakt niet uit wat je als partij lokaal presteert;
het beeld en de prestaties van de nationale politiek
bepalen toch alles 

De lijsttrekker van GroenLinks in Amsterdam,
Maarten van Poelgeest, stelde in interviews in de
lokale media dat de lokale inzet hooguit een ze-
teltje meer of minder scheelt. Met deze gedachte
staat hij zeker niet alleen. Op het Eeuwfeest van
het Centrum voor Lokaal Bestuur, half februari
in Arnhem, was er een bijeenkomst speciaal ge-
wijd aan het succes van lokale partijen. Onder de
prikkelende titel Het lokale gevaar gingen lokale
PvdA’ers in discussie met een zeer succesvolle lo-
kale partij uit de Rotterdamse deelgemeente
Hoogvliet. Ook op die bijeenkomst vertelden lo-
kale PvdA-politici dat het niet uitmaakt wat ze lo-
kaal doen, omdat ze toch afgerekend worden op
wat de PvdA in ‘Den Haag’ doet. 

Dergelijke geluiden zijn tekenend voor de si-
tuatie waarin de gevestigde partijen verkeren.
De volgende logische stap in die redenering zou
zijn ervoor te pleiten gemeenten om te vormen
tot gedecentraliseerde rijksdiensten. Die stap
wordt niet gezet, net zomin als een andere stap:
zelf opstappen. Wat heb je kiezers te bieden wan-
neer je zo geringschattend over je eigen presta-
ties denkt?

Deze fatalistische gedachten stroken ook niet
met de werkelijkheid. (zie figuur 1) Bij de laatste

De mythes van 6 maart
Algemeen wordt de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart
j.l. als een politieke aardverschuiving ervaren. Rotterdam werd het symbool
van de definitieve opmars van de Leefbaar-partijen. Jos Kuijs beschouwt de
gebeurtenissen van 6 maart na en stuit op een aantal mythes. 

jos kuijs

Over de auteur Jos Kuijs is wetenschappelijk mede-
werker bij het Centrum voor Lokaal Bestuur, de be-
stuurdersvereniging van de PvdA
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vier verkiezingen voor de gemeenteraad liet
circa dertig procent van de kiezers zich leiden
door lokale motieven, zo blijkt uit een langlo-
pend onderzoek.1Alleen in de meer gepolari-
seerde jaren tachtig van de vorige eeuw liet
slechts rond de twintig procent van de kiezers
zich door lokale overwegingen leiden. Twintig
procent van de respondenten uit het onderzoek
zegt zowel lokale als landelijke aspecten mee te
laten wegen in het stemhokje. De helft van de
kiezers bij gemeenteraadsverkiezingen laat zich
dus leiden door lokale overwegingen, of laat dit
een rol spelen. Dat is in ieder geval heel wat meer
dan dat ene zeteltje van Maarten van Poelgeest.

mythe twee

Het succes van Amsterdam 

Met lokale thema’s is dus zeker dertig procent
van de zetels te winnen ¬ en natuurlijk ook de
keerzijde daarvan ¬ te verliezen. De PvdA heeft
dit keer vooral aan de verlieszijde gezeten. Dat is
echter geen toeval. In de grotere gemeenten waar
de PvdA traditioneel op een grote aanhang mocht
rekenen, heeft zich een dramatische ontwikke-

ling voorgedaan. Over Rotterdam hoeven we het
hier niet meer te hebben, maar ook van het rode
bolwerk Zaanstad is niets meer over. Verder naar
het Noorden vielen er klappen in de steden Gro-
ningen en Leeuwarden. In Groningen straften de
kiezers de collegepartijen vorig jaar af door in
een referendum de plannen voor de Grote Markt
weg te stemmen. Als belangrijkste collegepartij
werd de PvdA daar beloond met een verlies van
circa zeven procent. In de Friese hoofdstad le-
verde de PvdA bijna zes procent in. Een cadeautje
van de kiezer voor de slechte afwikkeling van de
problemen met de eigen burgemeester.

Ook in gemeenten waar geen conflicten wa-
ren, kreeg de PvdA rake klappen. Zo kelderde de
PvdA in Eindhoven van een eerste naar een derde
plaats en keert ze waarschijnlijk niet in het col-
lege terug. 

Amsterdam lijkt de dans te zijn ontsprongen
en de grote afwijking van het algemene patroon
te vormen, maar bij nadere beschouwing blijkt
dit gelukkige voorval zich voornamelijk te beper-
ken tot de centrale stad. Daar boekte de PvdA een
bescheiden winst van ruim een half procent. De
uitslagen in de stadsdelen laten een heel ander

Figuur 1 — Het belang van lokale of nationale overwegingen bij de stemkeus (bron sgbo)
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beeld zien. In een heel klein handje stadsdelen
bleef de PvdA stationair. Op het door nieuwbouw
snel van bevolkingssamenstelling veranderende
Zeeburg na, werd in de rest van de stadsdelen
verloren en in de regel fors. Vooral in stadwijken
waar de gewone middenklasse huist, kreeg de
PvdA onder uit de zak en wonnen lokale partijen.
Zo werd de lokale partij in Amsterdam-Noord
(een stad met circa 80.000 inwoners) met vijf ze-
tels de tweede partij. In Geuzenveld/Slotermeer
deelt de PvdA nu de eerste plek met de Leefbaar-
heidspartij, net als in Oost/Watergraafsmeer.
Ook in een middenklasse-stadsdeel bij uitstek,
Zuideramstel, voorheen Buitenveldert en de Ri-
vierenbuurt, kelderde de PvdA. In Zuidoost is de
PvdA nog steeds oppermachtig, maar ook hier
liet de vertrekkende stadsdeelvoorzitter Hannah
Belliot haar partij met een verlies achter en werd
Leefbaar Zuidoost de tweede partij. De bewering
van het Amsterdamse onderzoeksbureau O + S
dat de opkomst van leefbaarheidpartijen aan
Amsterdam voorbij is gegaan, geldt voor de cen-
trale stad, maar bepaald niet voor de andere
stadsdelen.

Over het algemeen lijkt de kiezer niet onder
de indruk van de inspanningen van de PvdA in
de grootste gemeenten. En juist hier was de PvdA
altijd ijzersterk. Het beeld van de vijftig grootste
gemeenten die deze keer aan de verkiezingen
deelnamen, laat dit zien (figuur 2). In 1998 ein-
digde de PvdA in zevenentwintig gemeenten als
de grootste partij. Nu is dat nog maar in achttien
gemeenten het geval. Met slechts vijf gemeenten
achterstand, komen de lokale partijen op de

tweede plaats. Het cda eindigt op nummer drie
en met acht gemeenten neemt de vvd de vierde
plaats in. In de vijfentwintig gemeenten met
meer dan honderdduizend inwoners, is de PvdA
nog maar in acht gemeenten de grootste.

De conclusie moet haast wel luiden, dat de
PvdA het contact met wat er in gemeenten leeft
aan het verliezen is. Het is onbegrijpelijk dat
raadsleden en wethouders die zeggen met beide
benen in de lokale samenleving te staan, niet in
de gaten hebben gehad dat zulke grote groepen
van hun kiezers aan het wegrennen waren. Het
resultaat van een volstrekt naar binnen gekeerde
bestuurscultuur. Een cultuur waarbij raadsleden
zich na elke verkiezing voornemen om de wijken
in te gaan en daar vooral willen gaan luisteren.
Maar het grote verschil met veel lokale partijen
is dat die de wijken helemaal niet in hoeven te
trekken; die zitten al op of zijn afkomstig van de
plekken die er in gemeenten toe doen. Bij de ge-
vestigde partijen, de PvdA voorop, is besturen
veelal iets technocratisch, ingewikkeld en moei-
zaams geworden. Nu is dat de praktijk van alle
dag misschien ook wel, maar aan kiezers moet
toch uit te leggen zijn waar al dat ingewikkelde
technocratische in de kern en concreet om gaat.
In termen van wat er is bereikt en wat de ambi-
ties voor de komende vier jaar zijn. Dan gaat het
niet om slappe teksten ‘dat het om mensen gaat
of om één samenleving’. Daarmee mobiliseer je
geen mensen, terwijl dat juist steeds belangrij-
ker wordt. 2

Figuur 2 — Procentuele verbetering van partijen en in gemeenten waar de PvdA zou zijn vernieuwd*

PvdA vvd cda GL leefbaar/lokaal
Amsterdam +o,6 -0,5 +1,7 -1,9 +9,4
Den Haag -o,8 -2,8 +1,5 -2,7 +14,8
Rotterdam -7,7 -8,2 +1,3 -1,2 +32,2
Assen +1,6 +1,1 +3,7 -0,2 -4,9
Nijmegen -1,9 -2,9 -3,1 +3,6 +6,4
Tilburg -0,5 -1,3 +0,3 -2,7 +5
Heerlen -1,4 -1,6 +1 -o,5 +13,5

*Alle stijgingen (en dalingen) van lokale partijen en leefbaarheids-partijen zijn bij elkaar opgeteld
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mythe drie

Politici van lokale partijen praten kiezers alleen
maar naar de mond en presteren slecht in het
bestuur van gemeenten

Vooralsnog is er geen aanwijzing dat lokale par-
tijen het in het college slechter zouden doen3.
Buiten het college presteren ze zelfs beter. ‘Lo-
kale raadsleden hebben de stijl van de ombuds-
man: ze staan open voor concrete, praktische
problemen van de burger. Het raadslid van de
landelijke partij heeft de stijl van de partijpoliti-
cus, die zijn programma probeert uit te voeren
en vaker dossiers leest,’4 aldus Tilburgse be-
stuurskundigen. Ook voor het verwijt dat er met
lokale partijen aan de macht niet meer aan grote
toekomstgerichte projecten in een stad kan wor-
den gewerkt, is in de praktijk geen overtuigend
bewijs te vinden. Zo heeft bijvoorbeeld het col-
lege van Utrecht, met daarin Leefbaar Utrecht,
twee varianten gepresenteerd voor de verdere
ontwikkeling van het Utrechtse centrum. En in
Hilversum lanceerde de club van Jan Nagel een
gewaagd plan om het omroepkwartier te ontslui-
ten met een tunnel onder een natuurgebied
door.

mythe vier

In sommige gemeenten zou de PvdA zijn
vernieuwd en het relatief goed hebben gedaan 

In de gemeenteraadscampagne van de PvdA was
een hoofdrol weggelegd voor de zogenaamde lo-
kale helden. Een selectie van aansprekende lijst-
trekkers uit een aantal toonaangevende, ‘partij-
cultureel’ vernieuwde steden5. Om een goed
beeld te krijgen van het effect van die campagne-
inzet en van het effect van een vermeend andere
PvdA-cultuur op de verkiezingsuitslag, zet ik de
resultaten van de PvdA in de desbetreffende ge-
meenten even op een rijtje. (figuur 3) In Nijme-
gen verloor de PvdA bijna twee procent en moest
de eerste plaats afstaan aan GroenLinks. In Eind-
hoven kelderde de PvdA van de eerste naar de
derde plaats. In Heerlen raakte de PvdA een van
de vijf zetels kwijt, tezamen met bijna anderhalf

procent van de kiezers. In Den Haag wist de PvdA
de schade weliswaar te beperken tot minder dan
één procent, maar behaalde de lokale partijen
toch tegen de vijftien procent. Net als in Amster-
dam, konden de lokale partijen in Den Haag geen
vuist maken omdat ze versnipperd aan de verkie-
zingen deelnamen. Maar Leefbaar Den Haag al-
leen was al goed voor meer dan acht procent van
de stemmen. Los van de waardering voor die par-
tij, toch geen geringe prestatie. Amsterdam is in-
derdaad een van de weinige grote steden waar de
PvdA in de lift zit, zei het met 0,6 procent zeer ge-
ring. Maar wanneer we hier partijen als Leefbaar
Amsterdam, Amsterdam leeft, Mokkum Mobiel
en de Actieve Stad bij elkaar optellen, staat de tel-
ler ook boven de tien procent. In Tilburg was het
niet veel beter. Hier verloor de PvdA een half pro-
cent en kwam op achttien uit. Dit verlies kwam
bovenop de voor de PvdA al desastreus verlopen
herindelingverkiezingen van de vorige keer. De
twee lokale partijen in Tilburg stegen verder van
circa vijftien naar iets meer dan twintig procent.
Het cda was in Tilburg de grootste en verste-
vigde die positie nog iets. Uit de stad waar een
van de andere lokale helden vandaan kwam, Rot-
terdam, hoeft niet veel gezegd te worden. Blijft
alleen Assen als enige overtuigende gemeente
over. In die gemeente was de PvdA het grootst en
bleef dat met een stijging van ruim anderhalf
procent tot bijna een kwart van het aantal stem-
men ook. Maar ook daar profiteerde het cda veel
meer van de neergang van de al enige tijd mee-
draaiende lokale partij P.L.O.P. dan de PvdA.

oplossingen? 

We zijn op een aantal mythes gestuit omtrent de
uitslag van 6 maart en de specifieke positie van
de PvdA. Het algemene beeld is, het moet gezegd,
nog minder rooskleurig dan wel wordt aangeno-
men. De vraag dient zich dan met klem aan: hoe
de trend te keren? 

Op de eerste plaats is te hopen dat het ko-
mende kabinet, ongeacht de samenstelling, over
ongeveer twee jaar ten val komt. De verkiezin-
gen voor gemeenteraden kunnen zich dan wat
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meer ontworstelen aan het Haagse circuit. Maar
dat is niet alles. En nu past mij enige voorzichtig-
heid. Immers de landelijke verkiezingen volgen
nog, dus harde kritiek op de campagne is op dit
moment ongewenst. Maar enkele korte opmer-
kingen zijn nu wel op hun plaats. Zo was het,
achteraf gezien, eigenlijk onbestaanbaar dat de
PvdA de gemeenteraadscampagne inging met
thema’s als onderwijs, zorg en veiligheid. Onder-
wijs, zorg en veiligheid zijn bij uitstek thema’s
waar gemeenten helemaal niet zoveel over te
zeggen hebben. Gemeenten kunnen niets aan de
wachtlijsten doen, lerarentekorten zijn een
kwestie van bonden, schoolbesturen en het mi-
nisterie van Onderwijs en veiligheid zit nu juist
vooral bij de minst democratisch aangestelde be-
stuurder in een gemeente: de burgemeester. Met
een grotere inbreng van mensen die weten wat
er in gemeenten speelt, hadden deze campagne-
fouten niet hoeven te worden gemaakt.

Met landelijke thema’s is bij lokale verkiezin-
gen dan ook geen zetel extra te winnen. Hoe
graag landelijke politici en landelijke media dat
ook willen, het gaat niet om onderwijs, maar
over school x in wijk y. Het gaat niet om mobi-
liteit, maar om de aanleg of juist niet van die ene
parkeergarage of rondweg. Met volkshuisvesting
is dat hetzelfde. Waar in het ene deel van het
land woningen leeg staan, speelt in andere delen
nog steeds een tekort. Grootste gemene deler?
Die is er niet.

Waar de PvdA zich bij haar campagne-inzet
ook altijd rekenschap moet geven, is dat het bij
verkiezingen ook om de middenklasse gaat. In
steden mogen dan veel mensen wonen die soms
wat speciale aandacht nodig hebben, maar zij
zijn niet de enige inwoners van een stad. In de
ogen van velen en waarschijnlijk ook henzelf,
zijn ze beter af dan mensen die van een uitkering
moeten rondkomen, ziek zijn of in de wao zit-
ten. Maar als dat betekent dat mensen die wat be-
ter verdienen vieze straten, een aftandse open-
bare ruimte, inbraken in auto’s en woningen en
onveiligheid op straat, in het openbaar vervoer
en in openbare gelegenheden als zwembaden
maar op de koop toe moeten nemen, stelt dat al-

Figuur 3 — Grootste partij in de vijftig grootste
gemeenten waar kon worden gestemd

1998 2002

Amsterdam PvdA PvdA
Rotterdam PvdA Leefbaar R’dam
Den Haag vvd vvd
Eindhoven PvdA Leefbaar E’hoven
Tilburg cda cda
Groningen PvdA PvdA
Breda cda cda
Apeldoorn PvdA cda
Nijmegen PvdA GroenLinks
Enschede PvdA PvdA
Haarlem PvdA PvdA
Almere vvd Leefbaar Almere
Arnhem PvdA PvdA
Zaanstad PvdA ZOG
Den Bosch Rosm. Belang Rosm. Belang
Amersfoort vvd vvd
Maastricht cda cda
Dordrecht PvdA PvdA
Leiden PvdA PvdA
H’meer vvd leefbaar H’meer
Zoetermeer vvd vvd
Zwolle PvdA cda
Emmen PvdA PvdA
Ede cda cda
Delft PvdA PvdA
Heerlen sp cda
Alkmaar PvdA PvdA
Leeuwarden PvdA PvdA
Deventer PvdA PvdA
Hilversum Leefbaar H’sum Leefbaar H’sum
Hengelo (o) PvdA cda
Helmond cda cda
Amstelveen vvd vvd
Schiedam PvdA Leefbaar 

Schiedam
Roosendaal cda Rampaart
Purmerend vvd Leefbaar P’rend
Vlaardingen PvdA PvdA
Spijkenisse ONS ONS
Gouda PvdA PvdA
Alphen a/d Rijn vvd vvd
Velsen PvdA Velsen Lokaal
Almelo PvdA cda
Hoorn PvdA PvdA
Bergen op Zoom vvd Linssen
Capelle a/d IJssel vvd Leefbaar Capelle
Nieuwegein vvd Leefbaar

Nieuwegein
Lelystad PvdA PvdA
Veenendaal cda vvd
Den Helder vvd vvd
Zeist vvd vvd
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les de solidariteit wel erg op de proef. Een partij
die deze groepen de volgende keer terug wil win-
nen zal de invulling van het begrip ‘één samen-
leving’ toch wat moeten verbreden.

Meer democratie

Een ander vraagstuk is dat van democratische en
bestuurlijke vernieuwing. De dag na de verkie-
zingen hebben gemeenten een duaal bestel ge-
kregen. In het kort komt het er op neer dat wet-
houders geen raadsleden meer zijn. Raadsleden
geven kaders aan, controleren het college en zijn
op de eerste plaats volksvertegenwoordiger. Op
zich prima veranderingen, waar op onderdelen
vast nog wel wat kanttekeningen bij zijn te ma-
ken. De grootste misser is echter dat de in de
ogen van de burger belangrijkste bestuurder niet
wordt gekozen, de burgemeester. Daarmee heeft
het kabinet de mogelijkheid voorbij laten gaan
om burgers bij het hele proces te betrekken.
Want hoe belangrijk ook, burgers zullen moge-
lijk pas op termijn wat van het duale bestel mer-
ken. Aan de aanstelling en de positie van de bur-
gemeester is wel wat veranderd, maar wat de po-
sitie aangaat werkt het nieuwe stelsel nu al niet.
Terwijl de Tweede Kamer nadrukkelijk een
terughoudende rol van de burgemeester als niet
gekozen bestuurder bij de collegeonderhande-
lingen voorstond, hebben burgemeesters in een
aantal gemeenten daarbij juist het voortouw ge-
nomen. In Rotterdam deed de vvd’er Ivo Opstel-
ten dit op eigen initiatief. Bij de Gemeentewet
zou het voor een groot gedeelte om gewoonte-
recht gaan, luidde zijn creatieve uitleg. In Am-
sterdam kreeg burgemeester Job Cohen de lei-
ding op verzoek van de lijsttrekker van de groot-
ste partij, Rob Oudkerk.

Nu is het ook lastig om wat aan de huidige po-
sitie van de burgemeester te doen, deze is im-
mers verankerd in de Grondwet. En als er één be-
houdend gremium is dan is het wel de Eerste Ka-
mer waar cda en vvd oppermachtig zijn. Maar
de PvdA heeft ook geen enkel punt gemaakt van
de direct gekozen burgemeester. In het verkie-
zingsprogramma is het niet meer terug te vin-

den. In plaats daarvan koos de PvdA-fractie in de
Tweede Kamer voor een door de raad gekozen
burgemeester. Ook wel het Belgische model ge-
noemd. Uitgerekend in België lijkt dit model zijn
langste tijd gehad te hebben. In een poging om
de kloof met de burger te dichten, wil Vlaande-
ren waarschijnlijk nog voor 2004 toe naar een di-
rect gekozen burgemeester.

Problemen die hier in Nederland tegen de di-
recte kiezerswil worden opgeworpen, ziet men
in Vlaanderen heel anders. Dat naast de direct ge-
kozen burgemeester ook de raad een kiezers-
mandaat heeft, hoeft helemaal niet tot een poli-
tieke patstelling te leiden. Over de grens bij hun
zuiderburen is op landelijk niveau al lang sprake
van cohabitation. Anders dan burgemeesters in
veel andere landen heeft de Nederlandse burge-
meester ook zeggenschap over de politie en de
openbare orde. Tegenstanders van een direct ge-
kozen burgemeester stellen dat hij deze be-
voegdheid kwijt zou raken wanneer hij niet
meer benoemd wordt. Openbare orde en politie
zou ‘Den Haag’ niet afhankelijk willen maken
van electoraal gewin. Dat wordt in Vlaanderen
echter niet als een probleem ervaren. Daar heeft
de burgemeester ook veiligheidsbeleid en politie
in portefeuille. 

De conditie van de partij

In adembenemend tempo is de hele dualisering
van het gemeentebestuur, en straks van de pro-
vincie, ingevoerd. Zelden is een advies van een
Staatscommissie zo voortvarend in wetgeving
omgezet. Een belangrijk aspect uit het rapport
van de staatscommissie onder leiding van de
Groningse hoogleraar Elzinga is alleen onderbe-
licht gebleven: de staat waarin politieke partijen
verkeren.6 Door dalende ledenaantallen en een
krimpend aantal actieve leden, ontwikkelen lo-
kale afdelingen zich steeds meer tot lokale kies-
verenigingen. Die werkelijkheid staat in schril
contrast tot wat de leiding van politieke partijen
graag wil geloven. Maar hoezeer we dat ook wen-
sen, er is geen sprake meer van een brede partij
maar van een partij waar een klein groepje lokaal
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de dienst uitmaakt. Die lokale situatie is een af-
spiegeling van de nationale situatie. Bij de lande-
lijke PvdA stelt de interne democratie ook niet
veel meer voor. De Britse Conservatieve partij is
bijvoorbeeld een stuk democratischer. Daar kun-
nen de leden tenminste kiezen uit een aantal
kandidaten voor het politieke leiderschap. Bij de
PvdA zijn tijdens het voorzitterschap van Felix
Rottenberg de laatste democratische instrumen-
ten om zeep geholpen, zonder dat daar iets sub-
stantieels voor in de plaats is gekomen. Natio-
nale, provinciale en gemeenteraadsverkiezingen
zijn voor politici nu vaak de eerste kennisma-
king met de wil van de kiezer. Dat past niet meer
in deze tijd. Wanneer partijen zich niet zelf we-
ten om te vormen, komt die druk wel van buiten. 

Nu toont de PvdA zich al heel tevreden wan-
neer op het congres een beetje gedebatteerd
wordt over het nog altijd enorme boekwerk vol
amendementen en moties, die wanneer aange-
nomen, voornamelijk verplaatsing van punten

en komma’s betekenen. Waar het Centrum voor
Lokaal Bestuur raadsleden juist beweegt niet
meer elke spatie te lezen en vooral in de eigen
buurten en wijken aanwezig te zijn, vindt de lan-
delijke PvdA een congres geslaagd wanneer een
boekwerk aan amendementen is ingediend. De
kiezer zal dit hele proces ook een zorg zijn. Die
stemt steeds vaker op een club jongens en meis-
jes die vinden dat er in hun gemeente, buurt en
stadsdeel iets moet gebeuren. Daarbij kan het
gaan om groen in de wijk, behoud van een oude
brug, aanpak van de verkeerssituatie, tegen
grootschalige plannen waarbij de burgers niet
zijn betrokken of tegen massale sloop in hun
wijk. Gewoon heel simpel en heel fris en dichtbij
hun kiezers. De discussie over hoe de partij in
deze richting vernieuwd te krijgen, is bij de PvdA
nog maar nauwelijks begonnen.
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