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Enkhuizen ! Dat vragen de opstel-
lers van het Manifest zich af, maar
óók de politiek zelf. Bijna drie we-
ken terug bracht een groep Enkhui-
zers het manifest naar buiten. Ton
Gobes, Henc Valkema, Sjef de Wit,
Claas Huisman, Jan Bruin, Jan
Franx en Hendrik Boland sloegen
de handen ineen. Want het roer
moet om, vinden zij.

Er mag veel goed gaan in Enkhui-
zen, er gaat ook veel mis, stellen de
opstellers. Dossiers blijven te lang
liggen en, merken ze na contact te
hebben gehad met politiek én colle-
ge, er is onderling gebrek aan ver-
trouwen en aan communicatie. De
burger wil meer contact, dat wil de
politiek ook. Er wordt hard ge-
werkt, de politiek is betrokken,
maar er gebeurt niets. Er moet veel
veranderen in politiek en bestuur-
lijk Enkhuizen, aldus Jan Bruin.

Lastige jaren
,,Als het zo blijft wacht Enkhuizen
opnieuw vier lastige jaren. Fracties
vragen waarom wij hiermee komen.
’Omdat jullie het laten liggen!’ Dan
gaan ze eerst steigeren. Wij willen
zelf helemaal niet in de politiek, wij
willen faciliteren. Een website en
een platform bieden, een oproep
doen aan inwoners om mee te pra-
ten. We willen niet met modder
gooien, maar positief meedenken.’’

Op de website komen steunbetui-
gingen. Mensen die het initiatief

toejuichen, die ook vinden dat er
wat moet veranderen. Maar ook na
gesprekken komen nog geen kandi-
daten boven drijven met een nieuwe
visie, constateert Ton Gobes.
,,Scheldkanonnades willen we so-
wieso niet. Daarom starten we ook
geen Facebook. We willen meer ach-
terban, nieuwe menen die zich bij
de lokale politiek aanmelden, om
het even bij welke partij.’’

De oplossing is lastig, erkent
Bruin. ,,Die verdeeldheid is er al zo
lang en levert niets op. Iedereen
worstelt ermee, ziet dat het niet
goed gaat. Ik denk dat het sowieso
van belang is de kloof te slechten. Ik
zou zeggen: kom in beweging, denk
mee. Het is al laat, dat vindt het col-

lege ook. De verkiezingen staan
voor de deur. ’’

Ton Gobes merkt dat jeugd zich
bijna niet laat zien. ,,Ze zeggen: ’Als

jij begint stem ik op je’, maar dat is
niet wat wij willen. Ik heb al in zo-
veel clubs gezeten, waar zijn de jon-
ge mensen van nu? Wij willen de
raad assisteren, behulpzaam zijn,
meedenken, maar dan moeten ook

inwoners opstaan.’’
Wat ze zeker niet willen is een

nieuwe partij beginnen. Als het aan
de samenstellers ligt komen er in ie-
der geval straks, na de verkiezingen,
mínder partijen in Enkhuizen zeker
niet meer. Er zijn al te veel partijen
in Enkhuizen. Ondernemers zijn
eveneens huiverig. ,,Zij zijn gewend
aan de slag te gaan. De ene dag ligt er
een vraag, de volgende dag is het ge-
regeld. Dat gebeurt niet in de poli-
tiek en dat is het probleem. Ze wor-
den het nergens over eens, want er
zijn veel te veel partijen.’’

De roep om één lokale partij
wordt niet door iedereen gedeeld.
Enkhuizen Vooruit staat open voor
wie zich wil aansluiten, benadrukt

voorman Michèl de Jong. Maar het
blijft Enkhuizen Vooruit. ,,Wij zijn
als partij volop bezig, hebben goede
mensen op onze lijst staan. Dan gaat
het meer over samenwerking.’’ En
ook zíjn partij pleit voor openbaar-
heid. ,,Het is moeilijk in de politiek
mensen te krijgen, daar loopt ieder-
een tegenaan. Als dat initiatief
werkt is dat mooi. ’’Dat vindt ook
Machteld Buit (D66). Zij deelt niet
alle kritiek. ,,Maar als dit leidt tot
meer interesse in de politiek, zeker
bij jonge mensen, is dat alleen maar
goed.’’

CDA’er Gerhard van Galen voelt
zich niet aangesproken. ,,Maar het
initiatief is goed. Ik hoop dat jonge-
ren opstaan.’’ Freek Jans (HEA)
vindt het goed dat de boel opge-
schud wordt. ,,Ze denken mee als
Enkhuizers. Maar of het scheelt?’’
Margreet Keesman (SP) vindt het
initiatief op zich positief. ,,Het is
heel lastig mensen te interesseren.
Met een actieve website valt of staat
alles, maar waar zijn de vrouwen?
En iedereen zoekt jongeren.’’

Hangijzers
De komende maanden hopen de ini-
tiatiefnemers de inwoners van hun
stad aan te zetten om mee te den-
ken, hun ideeën te ventileren op het
platform dat het Manifest is en met
hete hangijzers te komen. ,,Als dat
niet komt, dan houdt het op een ge-
geven moment op’’ aldus Gobes.

POLITIEK Opstellers Manifest Enkhuizen hopen op meer reacties van politiek bewuste inwoners

Waar zijn al die jonge Enkhuizers?
Waar zijn al die jonge,
politiek bewuste Enkhui-
zers die het voortouw
willen nemen en het
roer willen omgooien?

’Wij richten geen
partij op, er zijn al
teveel partijen’

Tanja Koopen
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De opstellers van het Enkhuizer Manifest zoeken vers, jong nieuw bloed met een andere visie.ARCHIEFFOTO JAAP VAN DER PIJLL

•iManifest
De opstellers van het Manifest
zijn bezorgd over de aanpak
van de lokale politiek. Over
zaken die blijven liggen, maar
ook over het gebrek aan
samenwerking tussen
ondernemers.




