
 
 
 

 
 
 

 
      
 
VAN DE VOORZITTER 
De feestdagen thuis. Met minima  
al of zelfs geen bezoek. Met gedachten over het afgelopen jaar, verdrietig om 
verlies en tegenslag, vrolijk om wat er goed was en alles er tussenin.  
 

Ik merk dat ik af en toe last heb van de niet-nabijheid waar we ons in bewegen.  
Het kan niet goed zijn voor ons mensen als we een stapje terug doen als iemand 
ietsje te dichtbij komt, of als we de ander die beweging zien maken, als we elkaar 
veel minder zien, niet meer aan kunnen raken. Als we geen toevallige kletspraatjes 
meer hebben en ons beeldvergaderen weliswaar lekker efficiënt is, maar de 
broodnodige humor een veel kleinere kans krijgt. 
 

En toch! Ik word blij als ik merk hoe mensen heel bewust bezig zijn elkaar wel op 
te zoeken. Elkaar aandacht te geven. Ik word blij als ik merk hoe we in het bestuur 
en in de fractie vooruit blijven kijken, stappen blijven zetten. Telkens de 
eerstvolgende stap. Gewoon, omdat we ons realiseren dat we samen op weg zijn 
naar een beter plek om samen te leven. 
 

Bij een eindejaarsbrief mag best een citaat vind ik. Peter Senge, een 
managementconsultant die zich inspant om bij te dragen aan een betere wereld zei 
ooit: Probleemoplossing is ervoor om te zorgen dat ongewenste zaken verdwijnen. 
Creëren houdt in dat je iets waar je om geeft werkelijkheid laat worden. 
 

Dus, beste leden van Progressief Westerveld: laten we met elkaar creëren, want 
we geven om onze gemeente, we geven om onze plek om te bewonen. Stap voor 
stap dus, naar de gemeente die de beste gemeente is om in gezondheid en welzijn 

samen te leven. 
 

Ik wens jullie allen mooie 
feestdagen toe! 
 
Margreeth van der Kooij 
Voorzitter 
 

 
LEDEN AAN LEDEN 
Geen berichten dit keer. Maar wie weet heb je tijd om je overpeinzingen, 
oproepen, hartenkreten, tijdens de vakantiedagen op te schrijven en te mailen? 
 
VACATURES EN OPROEPEN 
We zijn nog steeds dringend op zoek naar een nieuwe Secretaris Progressief 
Westerveld. Dat kan iemand zijn die mede bestuurt of iemand die alleen de 
administratieve en organisatorische taken op zich neemt.  
Wil je zelf misschien, weet je iemand die mogelijk belangstelling heeft? Je hoeft 
niet meteen ja te zeggen, we kunnen eerst gewoon eens een gesprek hebben over 
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inhoud en wat wel/niet mogelijk is. Dus aarzel niet, bel even: Margreeth van der 
Kooij, 06 20841386. 
 

Bestuurslid/secretaris of secretaris Progressief Westerveld 
Wat doet de secretaris: 
 

Verzorgt de verslagen van bestuurs- en ledenbijeenkomsten (het bestuur 
vergadert 1-2 per maand ca. 1.5 uur), doet de mailings uit, regelt 
organisatorische zaken zoals de ledenbijeenkomsten en houdt de 
administratie bij. Een bestuurslid/secretaris draagt ook inhoudelijk bij. 
 

We zoeken ook mensen die in de Regiegroep Verkiezingsprogramma 2022-2026 
willen meedraaien. In de regiegroep zitten mensen uit de fractie en het bestuur en 
een tweetal leden. De regiegroep zorgt ervoor dat we een uitdagend en duidelijk 
verkiezingsprogramma 2022-2026 hebben, dat de leden van harte willen uitdragen. 
Ook vragen we mensen die vanuit specifieke deskundigheid of belangstelling willen 
meedenken op deelgebieden. 
 
 

Leden regiegroep Verkiezingsprogramma 2022-2026 en mensen die op 
expertise willen bijdragen

 
1. Twee mensen voor de regiegroep 

Taak: begeleiden proces om te komen tot een gedragen 
verkiezingsprogramma.  
 

2. Mensen met specifieke expertise, zoals lokale economie, grondgebonden 
landbouw, lokale democratie, sociaal domein, verkeer, etc. Kortom, alle 
gebieden die in een verkiezingsprogramma thuishoren. 
Taak: (incidentele) bijdragen leveren vanuit hun specifieke expertise.  

 
 
En denk alvast na over: bijdragen aan het campagneteam en nieuwe raadsleden! 
 
 
BERICHTEN UIT HET BESTUUR 
 
Ons nieuwe Vergezicht met het thema ‘Land en Samenleven’ vinden jullie als het 
goed is op 30 december in de bus. Ditmaal gaat hij mee met de bezorging van de 
Westervelder. Mocht iemand hem om de een of andere reden niet in de bus 
krijgen, mail dat dan naar info@progressiefwesterveld.nl. Dan zorgen we ervoor 
dat je alsnog een exemplaar krijgt.   
 
We zijn eerlijk gezegd nogal trots op het resultaat. We horen heel graag wat jullie 
ervan vinden. Feedback, vragen, andere reacties, ze zijn welkom op 
info@progressiefwesterveld.nl. Veel leesplezier! 
 

Waar jullie minder van merken, maar wat voor ons heel belangrijk is, is de grote 
schoonmaak van onze hele digitale omgeving. Begin volgend jaar zal het zichtbaar 
zijn, omdat we ook de website zullen actualiseren. Met veel dank aan ons lid Rohan 
Jansen, die deze bereklus doet.  
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Zeer binnenkort horen jullie over ons ledenwervingsplan. Een kwart van de 
stemmen ging in 2018 naar Progressief Westerveld. Daar zitten vast mensen bij die 
hun ondersteuning ook willen uitdrukken in een lidmaatschap. 
  

En dan komen volgend jaar de grote actiepunten: verkiezingsprogramma en -
campagne, nieuwe kandidatenlijst voor de gemeenteraad. Jullie horen ervan! 
 
Het Bestuur 
Margreeth van der Kooij 
Reina Sickenga 
Maat Mahler 
Jos Verheul  
info@progressiefwesterveld 
 
 
 


