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Omrekenen
H

et zal wel een gevalletje
vakverdwazing zijn en het
is ook nog eens voorbarig.
Tóch kan ik het niet laten om, op
basis van de uitslag van de Tweede
Kamerverkiezingen, alvast te preluderen op de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar.
Mocht u nu denken, die Thies

loopt wel érg op de zaken vooruit,
want tussen nu en 21 maart 2018
kan er nog zóveel gebeuren, dan
luidt mijn antwoord... u heeft gelijk. Trouwens, serieus omrekenen
kan sowieso niet omdat we in
Dordt ook een grote lokale partij
(BVD) hebben dus een ‘één-opéén-vertaling’ naar een mogelijke
Dordtse situatie in 2018 is, gezien
deze extra ‘rekenfactor’ getalsmatig onmogelijk. Daarbij komt ook
nog eens dat veel stemmers lokaal
een andere keuze maken dan landelijk dus mijn prelude, zo realiseer ik me, is uitermate speculatief. Toch durf ik alvast een paar
voorzichtige conclusies te trekken.
De PVV bijvoorbeeld, die op
dit eiland nog
nooit deelnam
aan

gemeenteraadsverkiezingen, is dat
volgend jaar wel degelijk van plan
en met bijna 11.000 plaatselijke
‘Wilderianen’ zou deze partij in
een toekomstige Dordtse gemeenteraad aanspraak kunnen maken
op een handvol zetels. Ook is de
tijd rijp voor een lokale entree van
de Partij voor de Dieren, die hier al
geruime tijd in de coulissen staat
te trappelen. Ruim 2.700 stadgenoten kleurden woensdag het
‘dierenhokje’ rood en dus is deze
partij kansrijk voor één of meer
stoeltjes in de plaatselijke politieke
arena. En wat dacht u van Denk?
Met 3.000 Dordtse stemmen zal
deze club zich ongetwijfeld gaan
beraden op een ‘afdeling’ alhier.
Tot slot waren er óók nog eens
ruim 2.000 Dordtse 50-plus-stemmers. Percentueel gezien zou deze
partij daarmee, ondanks het feit
dat we hier al een seniorenpartij
(VSP) hebben, zeker niet kansloos
zijn voor een raadszetel.
Drie jaar geleden streden in Dordrecht 10 partijen (WEK was er

toen ook nog) om 39 stoeltjes. Volgend jaar zijn dat er minstens 14
(wellicht zelfs 18) en dus zal de
raad, net als de Tweede Kamer,
méér ‘versnipperen.’ Wie wil of
moet straks met wie? Hè verdorie,
nu zit ik stiekempjes ook al te formeren. Nee... dát zal ik u besparen.

Hè verdorie, nu zit ik
stiekempjes ook
al te formeren

BVD’ers ‘ziek’ van
opkomst DENK in Dordt
DORDRECHT BVD’ers Eline van
der Vorm en Donnie Greve vinden
de opkomst van DENK in Dordrecht zorgelijk.
,,Het enige waar ik echt goed
ziek van ben, is dat ik blijkbaar een stad deel met
3.000 mensen die stemmen op de poedels van Erdogan’’, tweet Eline van der
Vorm.
Donnie Greve roept op tot behoedzaamheid. ,,Zórgelijk die geboorte

van #Islammetje #Kuzu in ons
#Schapenkoppenstadje’’, zegt ze.
DENK deed het goed in Dordrecht.
Waar DENK landelijk 2,0 procent van de stemmen binnenharkte, ging in Dordrecht 4,3 procent van de
stemmen naar de partij van
leider Tunahan Kuzu.
Kuzu (foto) was onlangs
nog in Dordrecht, waar hij genoot
van een maaltijd bij eetcafé Sumac
aan de Spuiboulevard.

Uitslagen inkijken
op stadskantoor
Mensen die precies willen weten hoe er is gestemd, kunnen op het
stadskantoor in Dordt
alle verkiezingsuitslagen
inkijken. Hier liggen de
processen-verbaal
waarin stembureaus
onder meer noteerden
hoeveel stembiljetten zijn
geteld en hoeveel stemmen ongeldig zijn verklaard.

MOLENWAARD

Molenwaard als
laatste klaar
Molenwaard kwam gistermorgen om 4.45 uur
als laatste gemeente in
de regio met de verkiezingsuitslag. Zelfs Dordrecht was op dat moment al klaar met tellen.
Het duurde in Molenwaard zo lang, omdat op
twee stembureaus opnieuw geteld moest worden. Tijdens de telprocedure was er iets mis gegaan, waardoor het nog
een keer moest.

ALBLASSERDAM

Nieuwe leden
voor jeugdraad
Schaduwverkiezingen
voor jongeren in Alblasserdam hebben achttien
nieuwe kandidaten voor
de jeugdgemeenteraad
opgeleverd. Alblasserdammers van 13 tot en
met 17 jaar konden hun
mening geven over allerlei plaatselijke aangelegenheden. Honderd jongeren deden mee. ,,Het
geeft aan dat zij graag
mee willen doen en verantwoordelijkheid
nemen”, aldus burgemeester Jaap Paans.

DE

tweet
Ruud den Haak (PvdA
Molenwaard)

Redactie AD De Dordtenaar
Hoofdredacteur AD Regio: Paul van den Bosch (p.vandenbosch@ad.nl)
Chefs: Bram Verbrugge (b.verbrugge@ad.nl) en Jos Verlegh, plv (j.verlegh@ad.nl)
Adres: Burgemeester De Raadtsingel 49, 3311 JG, Dordrecht
Internet: www.ad.nl/dordrecht, www.ad.nl/rivierenland
Twitter: @ADdeDordtenaar, @ADRivierenland
Volg ons ook via Facebook: www.facebook.com/addedordtenaar,
www.facebook.com/adrivierenland

Wat een dramatische
avond voor mijn #pvda,
doet verschrikkelijk
pijn. Vanaf morgen bouwen aan nieuwe toekomst & vertrouwen!
#samenvooruit

‘Het zijn
In de Dordtse
Zeehavenlaan
was de opkomst
met maar 34,5
procent extreem
laag. Wie wel
stemde, koos
vaak Geert
Wilders. ,,Vol is
vol.’’
Ingrid de Groot
Dordrecht

,,Sodeknetter’’ , reageerde tijdens de
verkiezingsavond op Twitter iemand toen hij de gigantische rij in
het stemlokaal zag op het Dordtse
Stadskantoor. Zó druk was het in
geen tijden meer geweest bij de
verkiezingen. Het was schuifelen
geblazen naar het stemhokje, maar
de mensen hadden het er allemaal
voor over.
De belangrijke cijfertjes schoten
net als elders in het land gigantisch
omhoog: 78,2 procent van de
Dordtse kiezers ging in de stad
stemmen. De VVD werd de grootste en de PvdA zonk diep.
In de Zeehavenlaan was de opkomst extreem laag. Slechts 34,5
procent van de kiezers in de volksbuurt bracht zijn stem uit. Een
dieptepunt. ,,Ik heb niet gestemd’’,
zegt een vrouw in ‘de laan’, die met
buurvrouw en haar dochter in de
tuin zit, want de zon is heerlijk. ,,Ik
ook niet’’, klinkt het uit twee andere monden. ,,Het zijn allemaal
zakkenvullers.’’

PIRATENPARTIJ

 Bewoners

van de Zeehavenlaan genieten van de voorjaarszon. ,,Dit is de wijk van Jan met
Pet.’’ FOTO RINIE BOON

De onderwerpen interesseren
hen wel. ,,Den Haag moet meer
voor het eigen land doen’’, zeggen
ze. Want waarom gaat er geld naar
Griekenland terwijl zoveel Nederlanders ook geen dak boven het

PVV

‘Wij vissen
achter het net’

‘Elke keer
meer zetels’

Dordtenaar
Gertjan Kleinpaste van de
Piratenpartij
is teleurgesteld in de uitslag van de verkiezingen. In Dordrecht haalde de Piratenpartij
0,4 procent van de stemmen.
,,Er zijn veel stemmen naar de
PVV en DENK gegaan. Bij
deze partijen heerst veel populisme en daar word ik niet
gelukkig van. Wij hoopten op
één zetel voor de Tweede
Kamer, maar wij vissen weer
achter het net. Wel ben ik blij
met de 0,4 procent die wel op
ons heeft gestemd.”

De PVV is bij de
verkiezingen
dan wel niet
de grootste
geworden,
maar Hardinxvelder Henk de
Vree – nummer 24 –
is allesbehalve met een kater
opgestaan.
,,We hebben ten opzichte van
2012 zetels gewonnen, dat is
belangrijk. Dat ik geen Kamerlid word is minder belangrijk.
Ik blijf als fractievoorzitter in
de Provinciale Staten voldoende mogelijkheden hebben om me voor mijn partij in
te zetten. Elke keer winnen
we meer zetels.”

