
 
 
 

Beste mensen, 
 
Dank voor alle moeite die veel van jullie namen om het stemformulier in te vullen en dit aan 
PW te sturen. Meer dan de helft van onze leden dat gedaan en dat is veel betrokkenheid! 
Neel en ik zijn hier als nieuwe bestuursleden blij mee, net als de rest van het bestuur.  
 
Doordat we geen ALV hebben, kunnen we de vertrekkende bestuursleden niet fysiek 
bedanken. Dat wil ik hier graag doen. Dank Hans, voor alle jaren dat je je als voorzitter 
ingespannen hebt om Progressief Westerveld goed op de kaart te krijgen, voor het 
opbouwen van je netwerk, voor je bijdrage aan de steunfractie. Dank Job, voor zes jaar 
trouw meedraaien in het bestuur en dank ook voor je aanbod om bij te dragen aan het 
volgende Vergezicht. Dank Sieger, dat je bij wilde dragen aan het bestuur, we vinden het 
echt jammer dat je ons zo snel moest verlaten en wensen je succes met je onderneming, 
dank Maat, dat je als interimvoorzitter de boel draaiende hebt gehouden en voor alle 
energie en uren die je hebt gestoken in de zorgvuldige verkiezing van nieuwe bestuursleden 
nu dit niet fysiek tijdens een ALV kon. Fijn dat je blijft! 
  
Zoals gezegd, er is veel betrokkenheid en dat is wat we hard nodig hebben. De agenda is vol: 
wat willen we met onze gemeente waar we met elkaar de grond, de lucht, de natuur delen 
en die wij zo graag schoon en gezond willen hebben? Hoe willen we daar met elkaar voor 
zorgen?  
 
We zien zowel landelijk als plaatselijk onvoldoende het besef dat de situatie rond klimaat, 
landbouw, natuur, economie, welzijn in samenhang bekeken moet worden. We zien 
deeloplossingen en oplossingen die op zijn best een pleister zijn op een grote wond. Zo 
worden we goed in oplossingen, helaas vaak voor het verkeerde probleem. Progressief 
Westerveld wil naar het hele plaatje kijken én doen wat direct en concreet gedaan moet 
worden. Wil je meedoen? Je krijgt genoeg gelegenheid. Een avondje meedenken, 
meedraaien in een werkgroep, wat je past, waar je interesse naar uitgaat, je bent welkom, 
de uitnodigingen komen naar jullie toe. Nog voor de vakantieperiode losbarst willen we de 
expertlijst up to date brengen en er komt een uitnodiging om mee te doen aan het schrijven 
van het komende verkiezingsprogramma. Start na de zomervakantie. Later meer dus. 
 
Tenslotte een helaas: de traditionele zomerbijeenkomst valt onder ‘evenementen in tijden 
van corona’ en kan dus niet doorgaan. We beraden ons op alternatieve mogelijkheden als na 
de zomervakantie bij elkaar komen nog steeds niet mogelijk is. Mocht je intussen ideeën, 
vragen of andere bijdragen hebben. Voel je welkom! 
 
Met hartelijke groet, 
Margreeth van der Kooij 
 
  


