
Welkom Daan

Na een intensief en goed ver lopen inhoudelijke gesprek heeft Daan Pruimboom bekend gemaakt dat
hij overstapt naar de LADA-fractie. LADA ziet in Daan een welkome versterking en is verheugd met
zijn komst. 

Beste leden van LADA,      

Zoals jullie wellicht al hebben vernomen, heb ik mij sinds kort aangesloten bij de
fractie LADA. Ik zal  ook op de kandidatenlijst  verschijnen voor LADA voor de
komende gemeenteraadsverkiezingen. Hoog tijd dus om mij even voor te stellen.

Mijn  naam is  Daan Pruimboom,  23 jaar  oud en  woonachtig  op Wieringen  in
Hippolytushoef. Als geboren en getogen Wieringer voel ik mij sterk verbonden
met  onze  gemeente,  en  wil  ik  mij  voor  100%  inzetten  om  de  belangen  van  onze  inwoners  te
vertegenwoordigen. Ik ben net klaar met studeren. Ik heb eerst een bachelor sociologie, en daarna
een master politieke wetenschappen afgerond. Daarnaast ben ik medeoprichter van een bedrijf dat
politieke campagnes faciliteert voor partijen, waarmee ik voornamelijk in Groot-Brittannië opereer. 

 Ik ben de afgelopen 3.5 jaar lid gemeenteraadslid geweest voor Onafhankelijk Hollands Kroon. Sinds
mijn aantreden in 2018 heb ik mij ten volle ingezet voor de lokale belangen binnen onze gemeente en
het raadswerk heeft mij altijd veel energie en voldoening gegeven. Helaas is de afgelopen maanden
duidelijk geworden dat er een groot verschil  van inzicht bestaat over hoe men met elkaar dient te
communiceren, en hoe bestuur en fractievoorzitter dienen om te gaan met andere fractieleden. Door
de houding en het gedrag van zowel het bestuur als de fractievoorzitter van OHK, is sprake van een
ongewenste werksfeer en een gebrek aan onderling vertrouwen, waardoor ik mij niet optimaal kan
inzetten  voor  belangen  van  de   kiezers  die  op  mij  hebben  gestemd  tijdens  de  vorige
gemeenteraadsverkiezingen.  Er is sprake van een verziekte werksfeer en een vertrouwensbreuk. Ik
haal veel energie en voldoening uit het raadwerk, en ik vind het geweldig om mij in te zetten voor de
lokale belangen in onze gemeente. Daarom ben ik van mening dat ik nog niet klaar ben met het werk
waar ik mij  drieënhalf  jaar vol  passie voor  heb mogen inzetten.  LADA heeft  mij  met open armen
ontvangen en geeft wel blijk wederzijdse openheid, eerlijkheid en vertrouwen. Het partijprogramma
van  LADA  wijkt  weinig  af  van  het  partijprogramma  waar  ik  mij  de  afgelopen  jaren  aan  heb
gecommitteerd,  en strookt  heel goed met mijn visie op waar een gemeenteraad zich voor in zou
moeten zetten. Ik ben en blijf een gedreven volksvertegenwoordiger, en ik heb er alle vertrouwen in
dat ik deze rol bij LADA goed kan vervullen. 

Met vriendelijke groet,
Drs. D.J. Pruimboom


