
Aan de leden van de InwonersPartij Lelystad                                                          Lelystad, 4 november 2015 

 
Sinds ik in november 2013 het politiek leiderschap vanwege gezondheidsproblemen heb moeten 
overgedragen is de InwonersPartij verre van de InwonersPartij meer die ik in 2001 heb opgericht. Is er 
niets meer over van de vriendenclub en de idealen, waardoor het nu niet meer de partij is waar ik me 
eens zo gewaardeerd bij thuis voelde. Wat is er nog van een politieke vereniging over, als je het enige 
erelid niet uitnodigt voor de algemene ledenvergadering? Zelfs de ALV kennelijk in de achterkamertjes 
plaatsvindt. Iets waar de partij juist altijd wars van was, de achterkamertjes, maar daar sinds de laatste 
collegeonderhandelingen ineens niet vies van blijkt te zijn. 
 
Na de verkiezingen en college onderhandelingen miste ik in het coalitieakkoord de waarborgen van die 
beleidsterreinen waar we zo lang voor gevochten hadden en die ook in ons nieuwe partijprogramma 
opgenomen waren. Juist deze vaste standpunten hebben en hadden de InwonersPartij op grote 
hoogte gebracht en ook tijdens de verkiezingen van 2014 was dat het geval.  
  
Dit betrof o.a.: 

 Bouwen in het groen (later door een amendement door een andere partij alsnog ingebracht) 

 De instandhouding van het gratis openbaar vervoer 65+ (opgeheven 31 december 2014) 

 Het behouden van de wijkbus Lelystad-noord (opgeheven 31 december 2014) 

 En de kustontwikkeling zonder zware industrie (alsnog gekomen met categorie 5) 
 
Ik kreeg toen van de nieuwe politiek leider te horen dat dit allemaal was binnen gehaald. Omdat ik dat 
niet uit het akkoord kon opmaken heb ik dat verraad aan de eigen partij genoemd. Dat was verkeerd 
en daar heb ik achteraf ook spijt van. Ik had dit anders moeten verwoorden, zoals: ‘we hebben de 
verkiezingen gewonnen maar de onderhandelingen verloren’ of ‘ordinair kiezersbedrog’. Maar hoe je 
het went of keert, ik had het wel aan het rechte eind.  
De gevolgen zijn nagenoeg bekend, maar niemand binnen de partij neemt hiervoor de eigen 
verantwoordelijkheid, er wordt alleen maar gewezen naar anderen.  
 
Vorig jaar hield de partij maar één algemene ledenvergadering (ALV) en ook dit jaar, waar ik dan bij 
toeval van oud-leden achter kom. Deze bijeenkomsten werden altijd druk bezocht vanwege de ‘goede 
en vriendschappelijke sfeer’.  Ik denk ook dat de huidige sfeer en met name de politieke lijn die nu 
gevolgd wordt ten koste is gegaan van een groot aantal leden. De plannen van het bestuur die logen er 
niet om. Ledenwerving staat al twee jaar hoog op de agenda, met name het werven van jongeren. Is 
dit gelukt? Ik denk het niet. Nog een belofte van het bestuur: ‘De website zou vernieuwd worden’  
daarom vond er een wisseling van webmaster plaats. Veel beloven weinig waarmaken. 
 
Ik heb het met lede ogen moeten aanzien dat de InwonersPartij is afgegleden tot een partij waartegen 
zij in 2001 is opgericht. Het erelidmaatschap en de oorkonde van verdienste, waar alle leden 
toentertijd achterstonden en waarvan ik begrepen heb er inmiddels veel vertrokken zijn, hebben zo 
geen enkele waarde meer voor mij.  
 
Als een partij verworden is tot een partij waartégen zij juist is opgericht, dan heeft die partij, naar mijn 
mening, zijn bestaansrecht voorgoed verloren en rest mij niets anders dan mijn (ere)lidmaatschap op 
te zeggen met dank aan de vrienden en oud-leden dat ik uw partijgenoot mocht zijn.  
 
Wout Jansen 
 
Bijlagen: Retour Oorkonde en Erelidmaatschap 


