In maart 2017 is het weer zo ver. Dan krijgen de kiezers weer de mooiste vergezichten te horen van alle
lijsttrekkers en hun aanhang, om vooral op hun partij te stemmen en daarmee een goedbetaalde baan te
veroveren in het parlement. Weet u overigens hoeveel een Kamerlid ‘verdient’ als salaris? Nee? Dan maar
even snuffelen bij de Tweede Kamer over de ‘schadeloosstelling’ emolumenten. De drive om het fraai
gevormde achterwerk in een blauwe zetel te persen is voor de hand liggend. Dit los van de merkwaardige
unanimiteit die de fractiediscipline lijkt te verlangen van een volksvertegenwoordiger die zonder last of
ruggenspraak ambtsedig verklaart uw belang te zullen behartigen. Uh…? Mispoes!! Dat is puur theorie.
U merkt dat ik een beetje de draak steek met mijn poging om vooral de nieuwe partijen te behoeden voor een
debacle dat is zelf al zes keer heb meegemaakt. Maar als trage leerling heb ik toch wel het recept ontdekt om
het gebrek aan echte democratische voorlichting via vooral de massamedia te omzeilen en alle enthousiaste
folderaars en donateurs enigszins te beschermen tegen het verlies van geld en energie. Daarom adviseer ik
elke kandidaat op een verkiesbare plaats, na het binnenhalen van alle 19 districten en het betalen van 19.000
euro aan borgsom, die je kwijtraakt als je de kiesdeler niet haalt, om toch maar eens ‘n overleg te starten met
alle andere nieuwe partijen. Dit om niet dezelfde fout te maken die alle nieuwe partijen hebben gemaakt.
Namelijk om in die zendtijd voor politieke partijen de kiezers duidelijk te maken hoe goed en goudeerlijk ze
wel zijn, naast zorgzaam en sociaal. Zij deden als de grote partijen de fraaiste beloftes die op niets uitliepen.
Nu het strategische plannetje, want zonder tactiek leggen vooral de nieuwelingen het loodje.
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P.s.,
Mensen en partijen die de echte politieke invloed van de burgers in het lopende regeerperiode willen
realiseren, adviseren wij om contact op te nemen met de partij van uw keuze, en deze de inspraak van u
als kiezer in de Tweede Kamer te (laten) realiseren.
Dit is geen stemadvies maar een aanbeveling tot het nemen van democratische actie. Niet alleen voor ‘n
partij die de formule van Kamerzetel 151 in het verkiezingsprogramma heeft staan, maar vooral ook uw
eigen partij, waarvan de programmacommissie nog niet besloten heeft om de (eigen) kiezers zó serieus
te nemen, dat hun mening ook na de Tweede Kamerverkiezingen in de praktijk gerespecteerd wordt.
Kiesdistricten - Overzicht geregistreerde partijen voor de verkiezingen van de Tweede Kamer
Essentie van democratie is niet uw Kamerzetel maar of een onderwerp ter sprake komt
Overzicht van alle bij de Kiesraad geregistreerde politieke partijen
Essentie van democratie is niet uw Kamerzetel maar of een onderwerp ter sprake komt
Nog iets: Er moet een democratisch groot verkiezingsdebat worden gehouden voor alle nieuwe deelnemende
partijen een dag voor het grote vierkiezingsdebat van de grote partijen. Laat de NOS en andere betrokkenen
dat weten. Stel een schadeclaim voor aan de omroep die weigert hieraan mee te werken! Alle partijen weten!
Nog iets: Er moet een democratisch groot verkiezingsdebat worden gehouden voor alle nieuwe deelnemende
partijen op 10 september, een dag voor het grote vierkiezingsdebat van de grote partijen op 11 september.
Laat dat de NOS en andere betrokkenen weten!

Nu nog het grote verkiezingsdebat voor nieuwe partijen in maart 2017. Grondwet art. 1
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Disclaimer

Lees daarom mijn aanbeveling om samen een plan uit te werken door de zittende macht te bevragen
over dat wat niet goed is gegaan in de afgelopen tien jaar. Stel dan Ongewenste Vragen.
Contact:
Het discussiecentrum “De Lezing” in Heemstede is een goede mogelijk op zaken te (laten) coördineren
Wanneer u wilt meewerken aan het strategisch overleg om de juiste vragen te stellen met een
gecoördineerde actie voor uw zendtijd voor politieke partijen? Meldt u zich aan bij Desiré Blok:
De Lezing: Stormvogelweg 1, 2106 DA Heemstede. Tel: 0252-225866 Mail: info@delezing.nl

