
Politiek Café in de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen 2022

 Deze OKA-bijeenkomst op 27 januari 2022 zal geheel in het teken staan van de 
gemeenteraadsverkiezingen die begin maart 2022 zullen plaatsvinden.

 Het Politiek Café start stipt om 17.30 uur. Vanaf een half uur tevoren kunnen partijen 
banners etc. plaatsen op het podium (dat was de vorige editie bijna een veldslag voor de 
'beste plek'). De spreker van elke partij/het panellid dient minimaal 10 minuten tevoren 
aanwezig te zijn. Dan wordt het draaiboek nog even doorgenomen en de microfoons getest.

 Elke plaatselijke politieke partij krijgt maximaal (!) 6 minuten de gelegenheid een 
presentatie te geven over de lokale economische onderwerpen die voor hen relevant zijn in 
de gemeenteraadsverkiezingen. Ook deze keer is de kookwekker aanwezig :-).

 Paneldiscussie   
o Na de presentaties zal, met de voorzitter van de OKA als panelleider, aan de hand 

van een aantal stellingen c.q. prikkelende vragen een politiek debat plaatsvinden. 
Dit uiteraard met de nodige interactie vanuit de zaal. 

o De OKA leden krijgen de mogelijkheid vragen te stellen tijdens de paneldiscussie
 Zo rond 19.30 – 20.00 uur starten we de gezamenlijke maaltijd. Waarbij we eerst 

traditiegetrouw met bubbels proosten op het nieuwe jaar. Daarbij zijn de 
sprekers/panelleden uiteraard ook van harte welkom! En daar zitten voor hen overigens 
geen kosten aan verbonden.

 Zijn er meerdere mensen vanuit de politieke partijen en/of de gemeente die willen 
aansluiten bij het debat en/of maaltijd of beiden? Welkom! Eerder heeft de Gemeente 
Alblasserdam deze kosten vergoed. Laat even weten als jullie hier dit jaar vanaf zien.

 De (lokale) pers is ook deze editie van het Politiek Café weer aanwezig.

Net als voorgaande jaren ontvangt de OKA graag vanuit de Gemeente Alblasserdam uiterlijk 20 
december 2021 een totaaloverzicht met daarop:

1. Namen lokale partijen die op 27 januari 2022 aanwezig zijn
2. Naam van de presentator/panellid van elke deelnemende partij

Eventuele aanmelding extra deelnemers in de zaal/diner

3. Namen van extra aanwezigen per politieke partij + wel/niet deelname diner
4. Namen van overige aanwezigen vanuit de Gemeente Alblasserdam + wel/niet deelname 

diner.

Uiteraard kan een enkele persoon nog later aan deze lijst van extra deelnemers toegevoegd 
worden na de deadline.

Bij de vorige editie heeft Ingrid de Gruijter voor kladblokken en pennen van de Gemeente 
Alblasserdam gezorgd voor op de tafels. Dat werd bijzonder gewaardeerd: OKA-leden konden zo 
hun vraag opschrijven. En bewaren voor tijdens het eten mochten we onvoldoende tijd hebben om 
alle vragen te beantwoorden.

Heb je nog vragen dan hoor ik dat graag. Laten we weer hopen op een politiek, inspirerende avond!

Groeten,

Karen van Namen


