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De verkiezingsstrijd is begonnen…

DIRKSLAND – Op 16 maart mogen we weer 
stemmen. Deze keer voor de gemeenteraad. 
In de openbare ruimte is nog niet veel te zien 
wat lijkt op verkiezingskoorts of -strijd, maar 
hier en daar zijn posters gesignaleerd. Don 
Spelt, die op de kandidatenlijst van VKGO 
(Vitale Kernen Goeree-Overflakkee) staat, 
hing vorige week donderdag de eerste op bij 
Tuinder Leen (van Prooijen) in Dirksland.

Door Kees van Rixoort

Spelt (55) is een campagne begonnen om met 
voorkeurstemmen een zetel in de nieuwe gemeenteraad 
te bemachtigen. Hij staat als kandidaat nummer 9 op de 

VKGO-lijst. “Waarom een persoonlijke 
campagne? Nou, ik profileer me omdat ik 
denk dat ik het verschil kan maken voor 
de burger. Als ik in de raad kom, wil ik me 
eiland-breed gaan bezighouden met het 
sociaal domein en de veiligheid.” Spelt maakt 
3,5 jaar deel uit van de steunfractie van 
VKGO en is sinds vorig jaar ook bestuurslid 
van deze lokale politieke partij.

Wat hij doet – verkiezingsposters ophangen 
– is niet conform het beleid van de gemeente. 
Voor alle ‘verkiezingsuitingen’ op of aan 
de weg is een vergunning verplicht en voor 
driehoeksborden verleent de gemeente 
sowieso geen vergunning.

De gemeente is geswitcht van ‘fysiek plakken’ 
naar ‘digitaal aanleveren’. De aangeleverde 
digitale posters komen vervolgens op grote 
borden. Vanaf ongeveer vier weken voor de 
verkiezingsdatum verschijnen deze borden, 
trotters geheten, op vijftien locaties op het 
eiland.

Spelt bewandelt dus zijn eigen publicitaire 
weg. “Op het randje van het toelaatbare”, 
omschrijft hij die weg. “Maar wat ik doe, mag 
wel omdat ik de posters niet langs wegen zet 
of aan gemeentelijke gebouwen hang, maar 
aan de binnenkant van privé-eigendommen, 
zoals hier naast de toegang van Tuinder Leen.”
Het kandidaat-raadslid uit Dirksland heeft 
vijftien grote posters laten maken en nog 
een stuk of twintig kleine. Daarnaast zet hij 
Facebook in voor zijn persoonlijke campagne.

INGEZONDEN: Bijzondere vogel

Van der Linde Rommelmarkt 
weer open voor bezoekers

Op zaterdag 22 en zondag 23 januari was de buitenhaven op 
Stellendam een trekpleister voor een bijzondere vogel. Dit was de 
geelsnavelduiker. Wat een volk overal vandaan op de haven. Hij 
zwom vrolijk langs al de schepen die er nog zijn in deze haven. Dat de 
visserman en vloot wordt bedreigd lees ik nergens in de kranten. Ik 
lees enkel maar over natuur en milieu. Daar is Nederland sterk in.

Jaap Tanis
Eigenaar GO 38/48

OUDDORP – Zaterdag gaan de deuren weer open van de 
rommelmarkt aan de Zuidweg 3 in een loods van bouwbedrijf 
Van der Linde. De markt is geopend van 10.00 tot 12.00 
uur. Vanwege de grote hoeveelheid aan spullen, kunnen 
er geen rommelmarktspullen meer ingeleverd worden. 
Mondkapje en ruim afstand houden wordt op prijs gesteld. 
Verder hoopt men elke woensdag en zaterdagmorgen van 
10.00 tot 12.00 uur open te zijn.

Johan de Vos opnieuw lijsttrekker Vitale 
kernen Goeree-Overflakkee (VKGO)
SOMMELSDIJK – Voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen staat Johan de Vos 
(Sommelsdijk) wederom als nummer 1 op de 
kieslijst van Vitale Kernen Goeree-Overflakkee 
(VKGO). 

"De afgelopen jaren is Johan vol enthousiasme en met daadkracht 
het gezicht van de partij geweest. Het was voor hem dan ook een 
vanzelfsprekendheid ja te zeggen toen hij weer werd gevraagd", aldus 
de partij in een persbericht. Dat Vitale Kernen Goeree-Overflakkee 
een lokale partij is geeft de lijsttrekker extra motivatie. "We kijken 
wat goed is voor Goeree-Overflakkee en zijn niet afhankelijk van 
landelijke politieke standpunten. We doen het op eigen kracht. We 
zijn in de achterliggende periode geen dossier uit de weg gegaan en 
hebben overal constructief in meegedacht. En we zijn ook binnen 
de coalitie echt kritisch geweest als we dat als partij nodig vonden", 
aldus VKGO. Om te weten wat er speelt gaat lijsttrekker Johan de 
Vos regelmatig bij inwoners en bedrijven op bezoek. "Maar andersom 
weten ook zij ons te vinden."

Volgens de partij is er een nog grotere VKGO nodig om daadwerkelijk 
het verschil te kunnen gaan maken en is men in gesprek gegaan met 
een andere lokale partij, Eiland van Vrijheid (EVV). "Na een aantal 

goede gesprekken is besloten om samen 
verder te gaan. Onze uitgangspunten 
lagen in de afgelopen raadsperiode heel 
dicht bij elkaar, terwijl we coalitie en 
oppositie partij waren. Dat was eigenlijk 
een versnippering die je niet wilt", aldus 
Aat van Alphen, voormalig lijsttrekker van 
Eiland van Vrijheid. "Daarom maken we 
nu samen een vuist. Als de kiezers ons nu 
weer zoveel steun geven zoals bij de vorige 
verkiezingen, dan kan Vitale Kernen een 
hele grote worden en gaat er fundamenteel 
wat veranderen." Johan de Vos is blij met 
de vele nieuwe mensen die zich bij de partij 
hebben aangemeld omdat ze behoefte 
hebben aan ontwikkeling op Goeree-
Overflakkee. "Er mag wat meer 'reuring' 
zijn, maar daarbij wel goed rekening 
houdend met onze leefomgeving. VKGO 
blijft dezelfde koers varen; opbouwend 
kritisch en luisteren, vooral veel luisteren, 
want de inwoners weten heel goed wat ze 
willen."
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