Brief aan lokale partijen
Aan de lokale partijen van Nederland

In 2018 stemde bijna 33% van de Nederlanders op een lokale partij. Het Sociaal Cultureel Planbureau
stelde dat de groei van lokale partijen te maken heeft met de sociologische trend dat mensen steeds
meer hechten aan hun lokale identiteit. Ondanks dat lokale partijen hun waarde allang bewezen
hebben, is er een voortdurende ongelijke behandeling tussen landelijke- en lokale partijen. Landelijke
partijen slurpen jaarlijks 10 miljoen euro aan algemene subsidies op. Dat geld kunnen zij besteden
aan scholing, ledenwerving en onderzoek. Daar bovenop krijgen landelijke partijen ook nog eens 6
miljoen euro per jaar voor wetenschappelijke bureaus en jongerenorganisaties. Met de aangenomen
motie Jetten (D66) willen landelijke partijen zich nog verder versterken. Lokale partijen moeten zelf
op zoek naar bij particulieren of de plaatselijke middenstand. Deze ongelijkheid moet worden
rechtgetrokken!

U heeft ongetwijfeld uit de media vernomen dat Richard de Mos en Peter Plasman als lijsttrekker en
running mate voor Code Oranje de kieslijst aanvoeren voor de Tweede Kamer verkiezingen van maart
2021. Deze brief bevat informatie over onze ambitie en een bevat tevens een oproep aan u.

Uitgebreide informatie over Code Oranje en de motivatie van Richard de Mos vindt u op de website
CodeOranje.nl . De korte samenvatting van onze missie is:
•
•
•

De politieke agenda van onderop opbouwen
Een gelijke behandeling van lokale partijen als het om financiële ondersteuning gaat
Ruim baan voor Ombudspolitiek: meer directe democratie en burgerzeggenschap (door
referenda en burgertoppen)

Inhoudelijk komt dit neer op:
•
•
•
•
•
•

Renovatie van democratie en rechtsstaat
Toegankelijke gezondheidszorg en ouderenzorg; betaalbaar wonen
Een duurzame economie die niet ten koste gaat van de portemonnee van onze inwoners
Schoon, heel en veilig in buurten en wijken, dorpen en steden
Oog voor de verschillen tussen de regio’s in ons land
Democratisering van de Europese Unie

Maurice de Hond deed in onze opdracht een peiling onder 2500 Nederlanders. 46% van de
ondervraagden ziet ruimte voor een beweging als Code Oranje. 2-13% kiest ‘zeker’ of ‘waarschijnlijk’
voor Code Oranje onder leiding van Richard de Mos. Dat is een potentie van 3-19 zetels. Niet
verbazend als we zien dat ongeveer een derde van alle kiezers bij gemeenteraadsverkiezingen op een
lokale partij stemt. Kortom: het is nu tijd om de kracht van onderop te bundelen en verzilveren.

Vandaar deze brief. Niet geschreven om u over te halen om zelf ‘Code Oranje’ te worden. Dat zou
haaks staan op ons én uw geloof in de onafhankelijkheid en autonomie van de lokale partijen en
lokale politiek.

Wat dan wel? We vragen u om de krachten te bundelen van lokale partijen in dorpen en steden en
elkaar te versterken. Niet door de onderlinge verschillen tussen de lokale partijen te benadrukken,
maar door samen een vuist te maken. Om de gevestigde orde en de traditionele partijen te laten zien
dat het anders moet: niet top down, maar bottom-up. Om onze democratie de stap te laten maken
naar de werkelijkheid van deze eeuw door recht te doen aan het feit dat eenderde van de bevolking
op een onafhankelijke lokale partij stemt.

Wat betekent dit concreet? Hoe pakken we dit aan, rekening houdend met de volledige
onafhankelijkheid van de lokale partijen in ons land?

1. We zijn een netwerk gestart van lokale partijen, om daarin onderling kennis en ervaringen uit
te wisselen over geslaagde voorbeelden van Ombudspolitiek en nieuwe democratie.
Onderdeel van dit netwerk is het inzetten van de DoeMee app om uw lokale
verkiezingsprogramma van onderop mee op te bouwen.
2. We bieden de mogelijkheid om een directe lijn te leggen met een dedicated Tweede
Kamerfractie die een open oog heeft voor lokale en regionale vraagstukken.
3. Door het plaatsen van vertegenwoordigers (raadsleden, wethouders) van lokale partijen
vanuit het hele land op de Code Oranje Tweede Kamerkieslijst. Dit vergroot de zichtbaarheid
van lokale politiek.
4. Door het introduceren van de slogan ‘powered by Code Oranje’ die u als lokale partij kunt
gebruiken om uw affiniteit met Ombudspolitiek en nieuwe democratie uit te dragen.

Spreekt een van deze punten u aan? Wilt u bijdragen aan de campagne van Code Oranje? Heeft u
andere vragen? Mailt u mij dan via: info@wijzijncodeoranje.nl . Dit is hét moment om in de landelijke
politieke arena de stem van onafhankelijke lokale partijen te laten klinken.
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