
Beste bewoners van Zuidplas, 

Al vanaf 2002 ben ik lid van- en actief bij een politieke partij. Eerst met mijn liberale hart 18.5 jaar bij 

de VVD en nu sinds april 2021 bij het in mijn ogen progressieve GroenLinks Zuidplas. Het belang van 

alle bewoners en plichtbesef zit in mijn hoofd en in mijn hart. Ik blijf een sociaalliberaal met liefde 

voor groen in hart en nieren. Om raadslid voor de gemeente Zuidplas te zijn vond ik zeer eervol en 

een mooie uitdaging in een gemeente die ik niet kende. Ik bedank GroenLinks voor de warme 

ontvangst steun en de mogelijkheden die zij mij hebben gegund. 

De uitdaging zat hem voor mij vooral in jullie ontmoeten en leren kennen, actuele onderwerpen 

oppakken, dossierkennis opdoen, debatten voeren, vragen, moties en amendementen formuleren 

en met andersdenkenden in de raad overleggen om zo het algemene belang en doelen te realiseren 

voor alle inwoners van Zuidplas. Altijd met de intentie om met andersdenkenden respectvol om te 

gaan, zonder ver van mijn sociaalliberale hart te staan. 

Ik ben trots op de rol en de kleine stappen die ik heb mogen realiseren, vooral vanuit de oppositie, 

door hard en met plezier te werken. Als raadslid ben je als gekozen volksvertegenwoordiger de baas 

en opdrachtgever van het college. Als raadslid heb je ook een kaderstellende en controlerende taak. 

Dit jaar neemt de raad weer besluiten over vele miljoenen euro’s. Dat is een grote en serieuze 

verantwoordelijkheid. In de fracties vierden we als raadsleden onze kleine successen en zetten we 

een tandje bij als dat nodig was. Ik zet alle tandjes bij als het om het maatschappelijke belang en 

gelijkwaardigheid gaat en ook op andere vlakken zoals op het gebied van klimaatdoelen, wonen en 

meer (toekomst)perspectief voor jongeren. Vooral dat laatste want ik geloof oprecht in dit mantra: 

“jongeren zijn onze toekomst”. Helaas toont het college hier in Zuidplas weinig daadkracht en visie. 

Ook de raadsvergaderingen zijn soms onnodig lang en een herhaling van zetten.  

Vol vertrouwen kijk ik naar de toekomst en een nieuwe cultuur binnen de politiek in onze Zuidplas. 

De coalitie, met zijn te comfortabele meerderheid die er zoals bij veel andere gemeenteraden vaak 

wit en mannelijk uitziet, mist de druk om te veranderen. In lokale politiek is dit extra zichtbaar en in 

Zuidplas lopen we enorm achter; dit kan en moet beter. Voor de komende 

gemeenteraadsverkiezingen sta ik op plek 3 op de kandidatenlijst. De afgelopen 3 jaar heb ik geleerd 

dat je gezondheid het allerbelangrijkst is. Nu luister ik veel meer naar mijn gedachten, lijf en gezin en 

kies ervoor om me niet weer voor een periode van 4 jaar te committeren aan raadswerk voor 

GroenLinks. Soms loopt het leven opeens anders dan je zou willen of dan je had verwacht.  

Helaas is het op de meeste verkiezingslijsten niet gelukt om een veelbelovende lijst met verrassende 

nieuwe kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart a.s. te leveren. Ik heb hier 

lang over na moeten denken. Toch zijn er aantal nieuwe kanjers erbij gekomen, ik denk daarbij 

vooral aan Denise Leliënhof en Naomi Den Hollander en misschien andere nieuwe talenten ook bij 

andere fracties, ik hoop dat we daar nog veel meer van gaan horen! Met mijn vertrek wil ik graag 

een ander met een GroenLinks hart meer ruimte bieden. Ook wens ik voor Zuidplas en de politieke 

partijen dat het beter gaat lukken om te willen veranderen. Jonge frisse mensen te interesseren voor 

de lokale politiek en hun partijen. Dat de gemeenteraad ertoe doet als hoogste orgaan en eraan toe 

is als het gaat om een rechtvaardige en inclusieve samenleving, klimaat en zorg voor onze bewoners 

adequaat te realiseren. Woongebied, regio, continent en planeet, beginnend dus op lokaal niveau en 

bij jezelf. Blijvend en onvermoeid onze stinkende best doen om aan een rechtvaardiger samenleving 

en aan de toekomst te werken. Dus afscheid nemen van de lokale politiek op 16 maart valt mij erg 

zwaar. Met pijn in mijn hart, neem dat van me aan! Neem ook van mij aan dat ik voor deze beslissing 

niet over 1 nacht ijs ben gegaan en Ik zeg dit nu omdat er misschien mensen zijn die voor mij als 

persoon wilden stemmen en ik hen niet als raadslid ga vertegenwoordigen. Dat ik hiermee hoop het 



kiezersbelang boven dat van een partij of een verkiesbare plek te stellen en omdat ik transparant wil 

zijn over wat met een stem op mij gebeurt.  

Ik bedank alle inwoners van Zuidplas voor hun openheid, inspiratie en vriendelijkheid. Zonder jullie 

aanmoediging en betrokkenheid had ik dit geweldige raadswerk niet kunnen en willen doen. 

Sepideh Pouwels-Nahrvar 

 


