
I  In een prachtige boerderij in 
het landelijke Putten woont Wien 
van den Brink met zijn gezin. Hij 
is de lijsttrekker voor Partij Nieuw 
Gelderland.
“Iedereen zegt wel dat wij een 
nieuwe partij zijn, maar eigenlijk 
bestaan we al heel lang. Alleen 
hebben we nog nooit in de pro-
vincie meegepraat.” Partij Nieuw 
Gelderland is opgericht na de grote 
winst van de plaatselijke partijen 
bij de gemeenteraadsverkiezingen 
van vorig jaar. “Er is behoefte aan 
onze manier van politiek voeren, dat 
bleek toen wel.”
Partij Nieuw Gelderland, kortweg 
PNG, is volgens Van den Brink niet 
links, niet rechts en niet van het 
midden. “Links en rechts bestaat 
niet. Het hangt er maar net vanaf 
waar je staat. Of om met Wim Kan 
te spreken; drie keer naar links gaan 
is ook rechts. Wij zijn veel meer 
pragmatisch bezig. Wij werken van 
onderop naar boven. We gaan uit 
van de basis, de gemeenten, en van 
daar uit zoeken we oplossingen voor 
problemen die er zijn.” 

Signatuur
Volgens Van den Brink zijn de 
mensen die voor zijn partij op de 
lijst staan ook van allerlei signatuur. 
“We hebben een bioloog, een art, 
een luitenant, een sportleraar, een 

bouwondernemer, een kunstschilder. 
En als ik kijk naar de mensen die 
hier in Putten op de plaatselijke 
partij hebben gestemd, zijn dat 
zowel SGP’ers als mensen van de 
PvdA. Van alles wat. Alleen met de 
uitersten willen we niks van doen 
hebben. Maar ik denk dat uiterst 
rechtsen of uiterst linksen zich bij 
ons ook niet thuis voelen.”
PNG gelooft niet in politieke items. 
“Landelijke partijen denken altijd 
dat ze zo goed weten wat goed is 
voor de mensen. Dan verzinnen ze 
een oplossing en maken dat tot een 
politiek item. Maar dat zijn maar 
hoogdravende verhalen die over de 
mensen heen gaan. Mensen zijn het 
eindeloze gepraat over alle dingen 
zat. Een probleem dat er vandaag is 
moet opgelost worden en aandacht 
krijgen. Anders duurt het te lang, dat 
zie je nu wel met de dijkverzwar-
ing.” 

Oplossingen
Vastgeroeste meningen heeft PNG 
dan ook niet. De partij wil nadenken 
over dingen, de mogelijkheden beki-
jken en de meest praktische oploss-
ing kiezen. Een van die oplossingen 
is het níet tegengaan van de automo-
biliteit in Gelderland.
“Het is mooi om te zeggen dat de 
auto ons milieu vervuilt en dat 
iedereen met het openbaar vervoer 

moet gaan. Maar dan moet er eerst 
een openbaar vervoerssysteem zijn 
zonder lange wachttijden. En in een 
landelijke provincie als Gelderland 
is de auto onmisbaar. Als de auto te 
duur wordt en er is geen openbaar 
vervoer krijg je eenzame burgers. 
We zijn voorstander van schonere 
auto’s, maar de automobiliteit is een 
van de belangrijkste peilers van het 
welzijn van de burgers en daar moet 
de politiek van afblijven.”
De partij van Van den Brink is ook 
tegen herindeling. “Alleen als de in-
woners van de betrokken gemeenten 
dat zelf willen.” Dat komt voort uit 
hetzelfde idee van ‘van onderop 
werken’. “Landelijke partijen heb-
ben vaak het idee dat ze ergens 
draagvlak voor moeten kweken. 
Maar als je doet wat de mensen 
willen, dan hoef je een draagvlak te 
creëren, dan heb je het al.” 

Gepokt en gemazeld
Hoe de partij op de hoogte wil 
blijven van de mening van de kiez-
ers, weet Van den Brink nog niet. 
“We hebben in juni besloten dat 
we meedoen. Daarna moesten we 
een lijst samenstellen en nu zijn 
we campagne aan het voeren. Na 
de verkiezingen kijken we wel hoe 
we alles bestuurlijk in elkaar gaan 
steken. Maar we hebben natuurlijk 
onze kandidaten die gepokt en 
gemazeld zijn in de plaatselijke 
politiek. Die weten wat de mensen 
willen en zullen daar ook best van 
op de hoogte blijven. Als het even 
kan blijven de mensen die in de pro-
vinciale staten gekozen worden ook 
in hun gemeenteraad zitten.”
Die kandidaten die bekend zijn van 
plaatselijke partijen zijn ook een 
manier om een duidelijk gezicht te 
bieden naar de kiezers. Want pro-

vinciale politiek is 
niet echt populair 
en zeker een nieu-
we partij zal zich 
moeten profileren.
“De Gelderse polit-
ici hebben het aan 
zichzelf te danken 
dat ze grijze mui-
zen zijn geworden. 
Alles wordt in 
Gedeputeerde 
Staten besloten en 
de meerderheid 
van de Provinciale 
Staten is het daar 
wel mee eens. Daar 
schrijven de media 
niet meer over, 
want dat is geen 
nieuws, en gelijk 
hebben ze. Als de 
PNG meesloft in 
de sporen die er al 
liggen, dan worden 
we net zo’n grijze 
muis als de rest. 
Ik kan de mensen 
een ding verzek-
eren; dat past niet 
bij ons. Wij zul-
len er voor zorgen 
dat de Gelderse 
politiek weer nieu-
wswaarde krijgt. 
En als de politiek 
weer in de kranten 
komt, dan raken 
de mensen weer 
geïnteresseerd en 
komt de politiek 
weer dichter bij de 
mensen.”

‘Drie keer naar links gaan is ook rechts’ 
In hoeverre interesseert de provinciale politiek de burger? 

Die vraag wordt een keer in de vier jaar gesteld. Het antwoord 
luidt ook steeds dat die interesse matig is. 

Desalniettemin neemt de provincie besluiten die het leven van de 
burger wel degelijk beïnvloeden. 

Vandaag Wien van den Brink van de Partij Nieuw Gelderland. 
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