
(61 ) Het hemd is nader dan de rok.

Nog 39 dagen en dan is het weer zover. Verkiezingen. Dat is nu al te merken
aan het optreden van de landelijke politieke kopstukken. Ook de landelijke
media roert al weer de trom. De DWDD en Jinek lopen al weer over van de
landelijke politieke kopstukken. Op zich heb ik daar geen problemen mee.
Zolang het om landelijke verkiezingen gaat.   Maar op woensdag 20 maart
2019 gaat het in eerste instantie om Provinciale Verkiezingen. De provincie
Drenthe houdt zich met de volgende onderwerpen bezig: Bouwen, wonen en
leefomgeving;  Cultuur,  sport  en  vrije  tijd,  Economie,  milieu   en  energie;
Overheid en bestuur; Verkeer en vervoer en Zorg en onderwijs. De link met
de  landelijke  politiek  is,  dat  de  75  leden  van  de  1e  Kamer  via  getrapte
verkiezingen  worden  gekozen  door  de  gekozen  leden  van  de  Provinciale
Staten. Dit gebeurt dit jaar op 27 mei 2019. De taak van de 1e Kamer houdt
in, dat zij de wetsvoorstellen die  de 2e Kamer heeft aangenomen ook moet
goedkeuren. Pas daarna kan een wetsvoorstel ook een wet worden. En daar
ligt nu het probleem. Op dit moment hebben de regeringspartijen nog een
meerderheid in de 1e kamer en de verwachting is, dat de oppositie partijen
na  de  verkiezingen  een  meerderheid  hebben.  Zij  kunnen  daardoor  de
wetsvoorstellen van de 2e Kamer in de 1e Kamer blokkeren of ombuigen. Ik
ga op 20 maart a.s. uiteraard stemmen. Als je NIET stemt, heb je volgens mij
ook  GEEN  recht  van  spreken.  Ik  stem  echter  op  voorhand  niet  op  een
landelijke partij stemmen. Ik bekijk de programma's van de zestien  ( 13 zijn
ook  landelijk)  deelnemende  partijen  in  Drenthe.  Op  basis  van  hun
programma's maak ik dan de voor mij beste keus. Wat dit betekent voor de
landelijke  politiek  weet  ik  niet  en  dat  kan  mij  ook  niets  schelen.  Het
“Drentse” hemd is uiteraard nader dan de “Landelijke” rok. Oh ja, er zijn die
dag ook nog Waterschapsverkiezingen.  Dus genoeg te stemmen.
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