Amersfoort, 26 mei 2021

Beste medestrijder voor een betere wereld,
Het is een waardevolle traditie dat de leden de lijsttrekker kiezen. Het is een moment om stil te staan bij
wat jij zoekt in deze persoon. Hij of zij is immers het gezicht en spreekbuis tijdens en na de verkiezingen
waar jij voor staat. Met deze motivatiebrief wil ik je in 5 minuten meenemen in wat je van mij mag
verwachten. En hoe ik de samenwerking zie met jou en de andere keientrekkers in ons mooie Amersfoort.
Waarom wil ik lijsttrekker worden?
Om dé opgaven in onze stad op te lossen (o.a. klimaat, gelijke kansen, woningtekort) is meer
samenwerking nodig tussen inwoners, ondernemers, ambtenaren en het stadsbestuur. Dé voorwaarde
voor samenwerking is vertrouwen en daar wil ik keihard aan werken. Ik vind dat D66 in deze tijden de
voortrekkersrol moet nemen door zelf het goede voorbeeld te geven. Om dat vertrouwen terug te krijgen
zijn de volgende punten essentieel.




De gemeente moet betrouwbaar zijn. Hiervoor is het essentieel om afspraken met inwoners en
ondernemers goed te documenteren en na te komen. Samenwerking is gebaat bij duidelijkheid.
De spelregels moeten duidelijk zijn. Hierdoor weet iemand welke rol diegene kan spelen in de
samenwerking en wat er gebeurt met zijn of haar inbreng. Dit brengt rust en focus op de inhoud.
Heb oprechte interesse in elkaar. Om echt samen verder te komen moet je weten wat de ander drijft.
In een dialoog ontstaat sneller ‘common ground’ en gaat het sneller over waarden i.p.v. standpunten.

Als lijsttrekker wil ik dat goede voorbeeld zijn: in de raadszaal, in gesprek met inwoners en in
samenwerking met D66-leden. Ik hoop daarmee anderen te inspireren en te motiveren om mee te doen.
Waar wil ik voor gaan?
Ik was en ben een voorvechter voor een duurzaam Amersfoort. Maar als lijsttrekker wil ik ook werken aan
hoe we als D66 politiek bedrijven. Ik zet mij in op o.a. de volgende punten:






Elk politiek besluit heeft voor- en nadelen. Ik wil dat onze raadsleden dit gegeven en onze afwegingen
uitspreken. Inwoners voelen zich dan gehoord, ook al zijn ze het niet altijd met je eens.
In een samenwerking is het geven en nemen om de eigen punten te realiseren. Ik wil dat onze fractie
ook zo communiceert als we voor een besluit stemmen waar we eigenlijk niet achter staan.
Ik ga erbovenop zitten, dat het uitnodigen van de stad om mee te denken geen loze beloften zijn. De
spelregels moeten eenduidig zijn. Iedereen moet mee kunnen doen. Participatie doe je goed of niet.
Ik wil dat D66-leden vaker meedenken met onze raadsleden bij belangrijke politieke dossiers.
Hierdoor halen we meer uit onze partij en neemt de kwaliteit van besluitvorming toe.
Ik wil graag de D66-leden motiveren en helpen om zelf met moties of raadsvoorstellen te komen die
wij in stemming kunnen brengen in de gemeenteraad. Hierdoor blijven we initiërend i.p.v. volgend.

Waarom ben ik geschikt als lijsttrekker?
Ik heb het zelfvertrouwen dat ik de kar kan trekken en mensen kan verbinden. Uiteraard is het spannend.
Maar zoals Pippi Langkous het altijd zei: “ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan”.
Wat neem ik dan mee om die kar te kunnen trekken:


Het lukt mij om anderen te enthousiasmeren om zich ook in te gaan zetten voor een mooier, socialer
en duurzamere leefomgeving. Het ligt in mijn natuur om mensen te betrekken. Ik gebruik daarbij
humor en ben actiegericht. Ik heb veel ervaringen met het opzetten van samenwerkingen.








Tijdens mijn raadslidmaatschap heb ik laten zien dat samenwerken met bewoners, ambtenaren, en
maatschappelijke organisaties loont. Na een intensief proces lag er een breed gedragen Groenvisie.
Ik ben resultaatgericht en pragmatisch. Zo heb ik voor een nieuw afvalinzamelsysteem gezorgd en dat
er heldere spelregels zijn gekomen voor het plaatsen van zonnevelden en windmolens in Amersfoort.
Als oud-bestuurslid, ex-raadslid en oud-campagneleider van D66 Amersfoort heb ik al met veel leden
samengewerkt. Ik weet waar de kennis en energie zit. Hierdoor kan ik iedereen goed laten aanhaken.
Duurzaamheid is voor veel kiezers een belangrijk thema. Ik heb een sterk duurzaamheidsprofiel
waarbij ik privé graag het goede voorbeeld geef. Zo heb ik zonnepanelen, goede isolatie, een
elektrische auto, een groen dak, een eigen moestuin en composteer ik zelf mijn GFT. Ook vang ik
regenwater op voor mijn wc, de wasmachine en het besproeien van de tuin.
Ik heb inmiddels na 9 jaar een goed netwerk in Amersfoort, bijvoorbeeld op de thema’s groen en
duurzaamheid. Zo ben ik momenteel voorzitter van de Coöperatie 033GROEN. Ook ben ik onlangs de
‘gewaarborgde hulp’ geworden voor iemand met een Persoonsgebonden budget (PGB).

Enthousiast? Doe dan mee!
Ik wil heel graag met jou samenwerken om onze idealen in Amersfoort te realiseren. Dat kan in allerlei
vormen afhankelijk van wat jij wilt bereiken en kan bijdragen. In ieder geval is het tijd dat we het meer
samen gaan doen, want alleen dan gaat het ons lukken om een Amersfoort te krijgen die CO2-neutraal is,
waar iedereen gelijke kansen heeft en waar het gewoon fantastisch en betaalbaar wonen is. Ik ga er in
ieder geval voor en ik reken op jouw stem. En voor een goede samenwerking is het belangrijk om elkaar
goed te leren kennen. Ik drink dan ook graag een keer een kop koffie of thee met je.
Met vriendelijke groeten en hopelijk tot snel,

Wytse Dassen
Telefoonnummer: 06-27037081
Email: wdassen@gmail.com

