Statenverkiezingen 2011
Het is de OPD niet gelukt, ondanks een prachtige campagne, met buitengewoon veel
inzet van een groot aantal enthousiaste mensen, om weer terug te keren in de Staten van
Drenthe. We kwamen een kleine tweeduizend stemmen te kort.
Maar de landelijke partijen gijzelden als het ware de provincies, door hun accent op de
Eerste Kamer, waardoor de regionale belangen in het niets achter bleven en een
regionale partij als de OPD als roepende in de woestijn bleef staan.
Echter, de kiezer heeft altijd gelijk en heeft gekozen voor rechts of links in Nederland.
Een meerderheid voor de regering of de oppositie in de Eerste Kamer, daar ging het om.
Als je meedoet kun je verliezen en winnen en wij hebben verloren. We willen ook een
goede verliezer zijn en kijken terug op een inspannende en mooie campagne. Jammer
voor al de mensen die zich optimaal hebben ingezet, dat er geen beloning van een zetel
aan vast zat.
Het is fantastisch geweest, dat vele vrijwilligers hebben meegeholpen om de
verkiezingsposters en sandwichborden door de hele provincie aan te brengen. Ook de
steun tijdens de debatavonden en het meedenken middels persberichten en persoonlijke
steun. Uiteraard dank aan Nelly Nieuwenhuizen, Bart Popken, Tie Franke en Jolanda
Mensies. Trouwe bestuursleden, die kosten nog moeite gespaard hebben om onze
Drentse Partij te promoten. Jan Lambers heeft veel werk verzet als goede nr.2 op onze
kieslijst en heeft met woord en geschrift hard gewerkt en heeft het OPD standpunt op de
verschillende debatavonden prima verwoord.
Veel dank ook aan Johannes Klok, Hans Geers, Egbert Kruize en vele anderen. Ook zij
hebben veel werk verzet en enthousiasme uitgestraald.
Het bestuur is reeds in vergadering bijeen geweest om te overleggen wat er nu verder
moet gebeuren. Besloten is, om na de verkiezing van de Eerste Kamer, weer bij elkaar te
komen om de eventuele nieuwe koers uit te zetten.
Dank zij wij verschuldigd aan de donateurs, die ons middels hun bijdragen in staat
hebben gesteld om deze campagne, die binnen de begroting is gebleven, zo te laten zijn
zoals die was. Hopelijk heb ik niemand vergeten en mocht dit zo zijn, dan kom ik daar
later op terug. Mijn dank aan allen, die de OPD hebben gesteund en er waren toch 2500
mensen, die op de OPD hebben gestemd. Mensen, reuze bedankt daarvoor!!!!
Charles de Haas,
voorzitter OPD.

