
 

Nieuwjaarstoespraak voorzitter Lokaal netwerk Vallei & Veluwe 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Ik wil u van harte welkom heten bij de eerste nieuwjaarsreceptie van het lokale netwerk ‘Vallei en 
Veluwe’. Mijn naam is Thimo Harmsen, 45 jaar en ik woon in het inmiddels opgewarmde Kernhem (ik 
hoop dat onze inwoners uit Maandereng ook snel weer mogen opwarmen), en sinds mei mag ik 
voorzitter zijn van ons Lokale netwerk. 
 
Er staat ons een veel  bewogen jaar te wachten. Internationaal met de nieuwe president van de VS. 
Dat met name op het gebied van defensie en economie veel voor ons zal gaan betekenen. Onze 
beschermingsparaplu waar we decennia van hebben mogen genieten zal langzaam worden 
ingetrokken en de verwachte protectionistische houding ter bescherming van eigen industrie zal heel 
wat veranderen. Nationaal staan ons natuurlijk de tweede kamer verkiezingen te wachten. In het 
afgelopen jaar hebben we ook een aantal verkiezingen in de vorm van een referendum gehad. Denk 
aan ons Oekraïne referendum en aan de Brexit. Verder zagen we een oplopend aantal tegenstelling 
die onze Minister President tot mooie en minder mooie uitspraken heeft verleid. 
 
Herinnert u zich deze nog? Uiteraard heeft de Minister President wel gelijk als het gaat om de zorgen 
over de versnippering in ons land. Teveel partijen gaan meedoen met de verkiezingen en de meeste 
nieuwe gaan voor één of enkele issues. Met als dieptepunt een recente afsplitsing van een 
afsplitsing. Het moet niet gekker worden. We hebben toegang tot een onvoorstelbare hoeveelheid 
informatie en toch (of juist daardoor) verkokerd ons blikveld. Veel nieuws wordt ons geleverd door 
organisaties die hun bestaansrecht (of moet ik als VVD-er Business Model gebruiken?) ontlenen aan 
het selecteren van informatie op basis van uw interesse, omgeving of van de adverteerder. Niets 
nieuws, maar hier moeten we met z’n allen wel aan wennen. Zo kan een handelsverdrag uitgroeien 
tot een stem voor een groot Europa met bijbehorend verlies aan autonomie. We moeten uit de 
vicieuze cirkel: we versnipperen het politieke landschap uit onvrede, en we worden nog 
ontevredener omdat door de versnippering echte veranderingen steeds moeilijker worden. Laten we 
normaal doen en van binnen de diversiteit die we hebben (traditioneel al veel partijen in NL) 
veranderingen inzetten. Dit vraagt om een kritische blik naar binnen. Hoe brengen we de VVD naar 
de toekomst. 
 
Als eerste: door het voeren van debat. Plannen en ideeën moeten van onderaf ontstaan. 
Thematische netwerken vervangen oude partijstructuren en hierdoor ontstaat meer ruimte voor 
nieuwe ideeën, richtingen, plannen en verdieping. 
2) Ramen en deuren open, bijeenkomsten worden steeds meer openbaar en toegankelijk voor niet 
leden. 
3) Congressen zijn nu op basis van ‘one man, one vote’. Dat vergroot de betrokkenheid van onze 
leden. 
4) Efficiënter organiseren van de partij. Afdelingen kunnen samengaan tot Lokaal Netwerken 
waardoor overhead (denk aan administratie of het secretariaat) wordt verminderd waardoor er meer 
tijd overblijft voor waar het echt om gaat. Per gemeente is er bovendien een hoger budget 
beschikbaar! Ons Landelijk Netwerk heeft gekozen voor vertegenwoordiging per gemeente: de 
gemeenteregisseur, die alle vrijheid heeft zijn eigen organisatie in te richten. 
 
Wat ik zeer betreur is  dat twee raadsleden, actief in Barneveld, besloten hebben de volgende 
verkiezingen in te gaan als lokale partij. Uitleggen dat verantwoordelijkheid nemen op landelijk 
niveau automatisch betekent dat er compromissen moeten worden gesloten is ‘part of the game’! Ik 
ben heel blij dat onze wethouder in Barneveld, onze gemeenteregisseur en de groep met meest 



 
actieve leden gewoon verder willen bouwen aan de VVD. Juist Barneveld laat zien dat verticale 
samenwerking veel kan opleveren. Denk aan A1/A30 knooppunt, waarbij de VVD gemeentelijk, 
provinciaal en landelijk de krachten zeer succesvol heeft gebundeld. 
 
Hoewel ons Lokaal Netwerk jong is, hebben we toch al successen kunnen vieren waar we trots op 
kunnen zijn. Een aantal voorbeelden: Door een aangenomen motie van Ton Koopmans, is ons Lokaal 
Netwerk uitgenodigd deel te nemen, samen met de verantwoordelijke Tweede Kamerleden, aan het 
vormgeven van een ICT raamwerk voor de toekomst. Tony Colijn heeft meer aandacht gevraagd en 
gekregen om meer een liberaal vergezicht mee te nemen in de campagne. Verder zijn er een aantal 
moties aangenomen die significante aanvulling zijn op ons landelijke verkiezingsprogramma. 
Bijvoorbeeld op het gebied van privacy wetgeving of een verankering van Food Valley dankzij Gerard 
van den Hengel en Peter Lamberts. 
 
Met dit programma gaan we naar de kiezer. En hoewel er een geweldige klus geklaard is met het 
nakomen van de belangrijkste belofte ‘Nederland sterker uit de crisis te laten komen’, zijn er ook een 
aantal beloften gebroken. En dat laat uiteraard sporen na. Daarom hier mijn oproep aan iedere 
liberaal denkende om actief mee te doen met onze campagne. Juist nu. Bijvoorbeeld ‘bakkie doen’. 
VVD is er voor iedereen en iedereen is dus ook uitgenodigd! Doe mee! Het is niet genoeg dat we de 
macro-economische bewegingen hebben ingehaald, waardoor we nu weer bovenaan alle lijstjes 
prijken…… en ja, dit is een verkapt compliment aan onze landelijke coalitiepartner…... Dijsselbloem. 
 
Ik wil de gelegenheid niet voorbij laten gaan om onze Edese fractie te bedanken voor hun immense 
inzet in 2016 en alle succes te wensen in 2017. Met de perfecte mix van oud en jong, ervaring en 
lerend, maar vooral positief en vol energie is het bestuur vol vertrouwen! 
 
Dames en heren ik wens u namens het lokale netwerk Vallei en Veluwe een geweldig 2017!!! 
 

Thimo Harmsen, voorzitter Lokaal netwerk Vallei & Veluwe. 

 

 


