Hoe het werkt
Goois Democratisch Platform is ‘politiek in een nieuw jasje’. Om uitvoering
te kunnen geven aan onze visie, hebben wij een digitaal platform
ontwikkeld dat direct via onze website toegankelijk is. Voor iedereen.
Op het platform kun je je heel eenvoudig aanmelden en heb je toegang tot
alle dossiers die door ons zijn ingevoerd. Je vindt hier niet alleen lopende
raadsvoorstellen, maar je kunt ook eigen initiatieven toevoegen.
Alle gebruikers van het platform kunnen aangeven met welke standpunten
ze het wel of niet eens zijn en reacties plaatsen. Dat geeft ons een
goed en direct inzicht in de houding van de bevolking over deze zaken.
Op het platform verschijnen daarnaast regelmatig polls en met onze
nieuwsberichten blijf je bovendien goed op de hoogte van wat er in de
gemeente speelt. Kortom: kom naar ons toe en laat je horen! Je hoeft
hiervoor niet op ons te stemmen of lid te worden van onze partij.
Wij nemen jouw mening hoe dan ook serieus. Dat zien wij namelijk als
onze belangrijkste opdracht: Luisteren. Denken. Doen.
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“Met het oprichten van
Goois Democratisch Platform
willen wij politiek weer van
de mensen maken”
JELMER KRUIJT

Luisteren. Denken. Doen.
www.GooisPlatform.nl
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“Het belangrijkste dat een volksvertegenwoordiger moet doen,
is luisteren naar wat de bevolking wil.”
Eens per vier jaar wordt er een gemeenteraad gekozen.
In de aanloop daarnaartoe zijn politieke partijen ongekend
actief, om vervolgens vier jaar lang te doen wat ze zelf goed
vinden. Ongeacht wat de kiezers denken over zaken waar
ze direct, in hun dagelijks leven, mee te maken hebben.
GDP draait dat om: iedere inwoner moet de mogelijkheid
hebben om op ieder moment en over alle relevante zaken
zijn mening te laten horen. Ook moet je kunnen zien wat er
met deze inbreng wordt gedaan. Dat is ons uitgangspunt.
Wij vinden dat je dat mag verwachten van een partij
waaraan je het vertrouwen geeft.

Er wordt actief naar je geluisterd
Transparantie en participatie stellen wij centraal in de manier waarop wij
omgaan met de belangen van inwoners van onze gemeente. Zo doen wij
ons werk ook binnen de gemeenteraad. Deze waarden hebben wij vertaald
naar de huidige tijdsgeest: wij geven je te allen tijde de mogelijkheid om
jouw standpunt of mening over actuele zaken met ons te delen. Zelfs over
zaken die voor jou van belang zijn, maar die (nog) niet op de politieke
agenda staan. Met moderne media en techniek is dat ook heel goed
mogelijk. Wij hebben hiervoor een online platform laten bouwen, waarmee
wij in een korte tijd de mening van de bevolking kunnen toetsen. Op onze
website kun je daar alles over vinden en zelfs direct meedoen. Ook als je
geen lid bent van onze partij.

Jouw mening, onze ideologie

Terug naar de kern van democratie
Tijden veranderen en democratie verwatert. Het wordt tijd dat bestuurders
zich weer realiseren dat democratie “volksheerschappij” betekent:
autoriteit is gebaseerd op de instemming van het volk. Juist daar staan wij
voor, want de kloof tussen politiek en inwoners is veel te groot geworden.
Dus benut je democratische recht en laat je mening horen. Wij beloven dat
we daar ook echt wat mee doen!

Ons uitgangspunt is dat wij, als bestuurders, er zijn voor de inwoners en
níet andersom! Als we binnen de gemeente optreden namens jou, is het
essentieel dat we weten wat er speelt en hoe hierover gedacht wordt.
Natuurlijk hebben wij onze eigen visie, maar die toetsen we graag primair
bij diegenen voor wie we het doen. Jouw leven is ons werk. Het is daarom
zaak om deze twee zo goed mogelijk met elkaar in lijn te brengen. En daar
hebben we jou voor nodig.
Door echt te luisteren en met zorg om te gaan met jouw mening, vormen
we samen een visie. Doordat wij op deze manier werken, stellen wij
inwoners in staat om vanuit eigen vrijheid hun leven en daarmee hun
toekomst te bepalen. GDP steunt hiermee het liberaal gedachtegoed en
staat daarnaast voor sociale rechtvaardigheid.

