Maandagavond 9 november 2020 kwamen de leden van Nieuw Enkhuizen bijeen via ZOOM.
Aanwezig waren:
Harry Wijchers
Lies Wijchers-de Reus
Manita Wijchers
Jan Paul
Karin Mazereeuw
Gijs Willemsen
Albert Steltenpool
Piet Mazereeuw
Dick Hage
Met bericht afwezig:
Martin Nieuwenhuis
De 3 fractie- en commissieleden hebben hun lidmaatschap opgezegd en zijn voor zichzelf begonnen.
De geschiedenis herhaalt zich. Ook de twee andere lokale partijen ‘Het Enkhuizer Alternatief’ en
‘Enkhuizen Vooruit’ zijn na zetelroof door ex-leden ontstaan.
De leden staan unaniem achter het bestuur. Wij gaan de partij naar een nieuw niveau tillen. De partij
zal zich van binnen uit opnieuw opbouwen, richten op wat wij de kiezers hebben beloofd en vooral
verjonging nastreven. Nieuw Enkhuizen beschouwen wij als een geuzennaam.
Het raadsbrede akkoord heeft weinig opgeleverd. De huidige raads- en commissieleden zijn in
meerderheid oude rakkers die al 30 jaar op het pluche blijven zitten. Zij zijn geen krachtige
vertegenwoordigers van de stad en lopen mee met het college en de ambtenaren. Nog steeds
betaalt Enkhuizen teveel aan de SED, de WOZ gaat omhoog, een Parkeerplan ontbreekt, het REZ is
verkwanseld. Wij kunnen nu als luis in de pels optreden.
Concreet
Wij gaan ons krachtig uitspreken over de manier waarop de begroting door een ruzie makende raad
niet raadsbreed wordt besproken. Dat er geen publiek aanwezig mag zijn, dat wat insprekers te
zeggen hebben door de griffier wordt voorgelezen. Het raadsbreed babbelen, de ‘met de benen op
tafel’ gesprekken en alle macht binnen het presidium moet worden vervangen door het beproefde
model van een coalitie en oppositie.
Wij gaan uitrekenen wat het oeverloos kletsen en inhuren van buitenstaanders voor een
Parkeerbeleid heeft gekost sinds 2005.
In Enkhuizen worden partijen pas 2 weken voor de verkiezingen actief. Wij gaan nu ons met gebruik
van nieuwe media richten op het bereiken van jongeren.
Wij gaan een fonds instellen waarmee we jongeren met een politieke interesse naar de
bestuursacademie kunnen sturen.
Van de leden wordt een actieve participatie verwacht, breng punten in waarover gesproken moet
worden.
Karin zal een stuk voorbereiden waarin de grote lijnen worden verwoord.

Communicatie naar buiten toe naar Dick versturen. Die checkt op punten en komma’s en deelt het
stuk met het bestuur. Piet plaatst stukken op de Facebook pagina, Dick zet ze op de site.
Wie wil Instagram oppakken?
Over twee weken komen we opnieuw bijeen in een Algemene Leden Vergadering via ZOOM:
Maandag 23 november 19.30 uur.

