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Naast dat we met financiële steun van de OSF onze website in de lucht hebben kunnen houden,
hebben we een begin gemaakt met het inventariseren van de mogelijkheden ter versterking van de
onafhankelijke groeperingen in Drenthe en een begonnen met enkele open gesprekken tussen de
Onafhankelijke partij Drenthe (OPD) en Drents Belang (DB) Een en ander moet gaan leiden naar het
samengaan van beide provinciale partijen onder eventueel de paraplu Sterk Drenthe. Na de vakantie
zullen deze gesprekken een vervolg krijgen zo is afgesproken.

(

Betaalbaar Water, een initiatief en onderdeel van Drents belang, zit momenteel met 2 zetels in het
waterschap Noorderzijlvest. Er hebben gesprekken plaats gevonden met direct betrokken in het
werkgebied van Noorderzijlvest. (provincie Groningen en Drenthe) De bedoeling is om de plaatselijke
onafhankelijk partijen in het werkgebied directer te betrekken bij de werkzaamheden van Betaalbaar
Water. Daarmee willen we de positie van de onafhankelijke in de waterschappen verstreken. Ook zijn
er weer gesprekken opgestart, na verzoek hierom, met onafhankelijke partijen in het werkgebied van
het waterschap Hunze en Aas. Ook hier ligt het werkgebied van het waterschap Hunze en aas in
zowel de provincie Groningen als Drenthe. In het AB van Hunze en aas zijn de onafhankelijke nog niet
vertegenwoordigd. Drents Belang had in le instantie Drents Belang onder de werknaam Betaalbaar
water, ingeschreven. Alles was toen voorbereid. Het feit dat er te weinig aanmeldingen waren voor
de kieslijst, heeft het bestuur van DB besloten de inschrijving terug te trekken. Achteraf bleek dat er
wel gegadigden zouden zijn geweest. Men had verzuimd deze aan te melden! Om bij de volgende
verkiezingen dit te voorkomen zullen er nauwere contacten worden aangegaan. Met de plaatselijke
onafhankelijke partijen in het werkgebied van Hunze en aas zal hierover verder worden gesproken
om zo te komen tot een juiste aanpak.
Verder zijn er contacten en overleggen geweest met plaatselijke onafhankelijke partijen te komen tot
betere

samenwerking

onderling.

Dit

is

noodzakelijk

gezien

de

vele

intergemeentelijke

samenwerkingsverbanden. Op elkaar afstemmen is dan ook noodzakelijk. Het blijkt dat de gevestigde
politieke partijen dit soort overleggen wel hebben. Dit wordt financieel gevoed vanuit de provinciale
en landelijke besturen. De vraag is gesteld in hoeverre er steun kan worden verleend bij de aanloop
van de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Vele zijn hier al mee bezig. Uit de gesprekken blijkt dat
ondanks dat er financieel weinig is te besteden, de onafhankelijke ruim vertegenwoordigt zijn in de
gemeenteraden in Drenthe. In 2018 liggen er weer nieuwe kansen. Drents Belang zal nog dit jaar een
inventarisatie houden waar deze kan faciliteren dan wel steun kan geven. Het kunnen houden van
openbare plaatselijke bijeenkomsten met goede sprekers, waarmee de plaatselijke onafhankelijke
partij in de schijnwerpers wordt gezet, zou een mogelijkheid kunnen zijn. Ook de in het verleden
gehouden scholingsprogramma,s zou in 2017 ook weer een mogelijkheid kunnen zijn. Drents Belang
zal dit nader gaan uitwerken.
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