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Geachte kandidaatstellingscommissieleden,    Heteren, 20 mei 2017 
Beste Gabrièlle en Luc, 

Vanochtend las ik in de Volkskrant de kop van de column van Bert Wagendorp: “De 
PvdA redt het land”. Wat een prachtige pakkende titel van een stuk waarin hij 
duidelijk maakt waarom de PvdA nog steeds zo hard nodig is in Nederland en 
waarom wij wel aan het roer moeten staan van het schip dat ons land door deze 
woelige tijden vaart. De sociaaldemocratische idealen zijn nu meer dan ooit nodig in 
Nederland, in Europa en in een wereld die voor grote delen in brand staat en waarin 
ongelijkheid, onrecht en een oneerlijke verdeling van onze rijkdom nog steeds voor 
heel veel mensen hun dagelijkse realiteit is. Gelukkig leven wij in Nederland en staan 
wij in de top 5 van de “most happy people in the world” en dat realiseer ik mij heel 
goed. Wij leven in een prachtig, mooi land waar heel veel zaken erg goed geregeld 
zijn voor een heel groot deel van onze samenleving. Ik prijs mijzelf erg gelukkig dat ik 
in Nederland ben geboren, ben opgegroeid in een warm rood nest (en ik pronk graag 
met mijn rode veren), goed onderwijs heb kunnen volgen en zoveel mogelijkheden 
heb gekregen om mijzelf te ontwikkelen en me in te zetten voor een betere en 
mooiere wereld. Ik blijf “het meisje uit Heteren dat de wereld wil verbeteren” of, om 
niet al te hoogdravend te klinken, daar graag een bijdrage aan wil leveren. 

Om de stap te maken naar “think global, act local” wil ik mij graag actief inzetten op 
lokaal niveau voor de inwoners van onze gemeente Overbetuwe en meld ik mij 
hierbij aan voor de kandidatenlijst van de Partij van de Arbeid voor de 
gemeenteraadverkiezingen in 2018. Graag kom ik op een verkiesbare plaats en heb 
ik de ambitie om wethouder te worden vanaf maart 2018. Ambities moet je uitspreken 
en dat doe ik dus dit keer: ik ga ervoor en wil graag samen met de andere 
kandidaten op onze lijst en partijleden uit de Overbetuwe aan een stevig 10 
puntenplan werken waar wij campagne mee gaan voeren (geen uitgebreid 
verkiezingsprogramma want dat leest toch niemand meer is mijn ervaring van de 
afgelopen twee gemeenteraadsverkiezingen). Ik vind dat de afgelopen jaren het 
beleid van de gemeente Overbetuwe niet sociaal, eerlijk en duurzaam genoeg is 
geweest en wil daar graag verandering in brengen als PvdA wethouder. Ik wil een 
samenleving waarin plaats is voor iedereen, gelijke kansen voor iedereen, waarin 
onrecht bestreden wordt en iedereen mee doet. 

Ik beschik over de kwaliteiten en competenties die een wethouder nodig heeft. De 
afgelopen jaren in mijn functie als adviseur Europese Zaken en vertegenwoordiger 
van de regio Arnhem Nijmegen in Brussel heb ik vaak gedacht: “dat kan ik veel beter 
en krachtiger” en dat wil ik graag laten zien de komende jaren. Ik ben gedreven, 
betrokken, nieuwsgierig en benaderbaar en bouw graag aan bruggen om 
gezamenlijk met anderen de verbinding te leggen om concrete resultaten te boeken 
die aansluiten bij sociaaldemocratische idealen.  
Mijn plan was om deze brief korter dan een A-viertje te houden (helaas niet helemaal 
gelukt). Ik licht graag mijn verdere motivatie en ideeën toe in een persoonlijk 
gesprek.  



Vriendelijke groet en tot binnenkort, Cecile de Boer 


