
                  GROENLINKS ONDERTEKENT COALITIEAKKOORD ! 




    


In de hal van het gemeentehuis staat dit beeld van Don Quichote. Ooit heeft het op het plein 
gestaan, een symbolisch beeld bij de ingang van het gemeentehuis. Don Quichote die 
vastberaden en tot het uiterste volhardt in zijn idealen en protest. Vaak vergezeld door zijn 
makker Sancho Panza, de man die zich kundig weet te plooien naar de omstandigheden.


Met woorden van de huidige groene politiek: de fundi’s en de realo’s 😊 . 


Politiek als strijd tussen idealen en werkelijkheid, wat je wil en wat kan. 
 
Saskia en ik zijn het beeld de afgelopen weken vaak gepasseerd om weer een avond over 
het coalitieakkoord te onderhandelen. Woensdagavond is het akkoord getekend, vanmiddag 
wordt het aan de pers gepresenteerd en wij willen het daarom nu ook aan jullie als leden 
laten weten (vanaf vanavond staat het akkoord ook op onze website). Samen met DGH en 
VVD hebben wij een akkoord gesloten waarin wij een goede weg hebben gevonden tussen 
idealen en pragmatisme, tussen kernwaarden van GroenLinks en het zo praktisch mogelijk 
resultaat bereiken voor onze doelen. 
De sfeer in de gesprekken was open en wekt vertrouwen. We herkennen elkaar erin dat wij 
als drie coalitie-partijen een afspiegeling zijn van wat de kiezers op 16 maart hebben 
uitgesproken. Die politieke verantwoordelijkheid pakken we op , daar willen wij onze uiterste 
best voor doen. We zijn blij dat Pepijn Baneke onze kandidaat wethouder wil zijn. Jarenlang 
actief als wethouder in Mook-Middelaar waar GroenLinks na de verkiezingen in de oppositie 
belandde en hij ‘vrij’ kwam. 
 
Maandagavond hebben we het akkoord in de fractie besproken, dinsdagavond met de 
leden (fysiek, sommigen per mail). Dank voor alle reacties en ondersteuning. Kritisch en 
scherp, tegelijkertijd heel  betrokken en steunend. Wij hebben elkaar nodig, het is fijn om te 
merken dat we er voor elkaar zijn als het nodig is en zo samen GroenLinks in onze 
gemeente present stellen !! 
 
Saskia Tuinder & Matthijs Glastra


