Campagne voeren was geweldig.
De campagne voor de 2e Kamerverkiezingen zit er op. Evenals de verkiezingen. De campagne
was lang en intens. Hij begon op zaterdag 21 januari huis-aan-huis in Beverwijk. Daarna
voerde hij ons huis-aan-huis langs Heemskerk, Wijk aan Zee, weer Beverwijk, Uitgeest, weer
Heemskerk. En tenslotte weer Beverwijk en Heemskerk.
We hebben vele positieve en goede gesprekken gevoerd. Ook kritische geluiden gehoord,
dat hoort er ook bij. Ook daar luisterden we naar. Dinsdagochtend 14 maart werd de
campagne afgesloten met flyeren op station Beverwijk.
Terugkijkend kunnen we alleen maar tevreden zijn. Samen met GroenLinks
Heemskerk hebben we wekenlang iedere zaterdag bij honderden huizen aangebeld.
Wat volgde waren soms goede gesprekken, waar mensen hun zorgen uitte over allerlei
onderwerpen. Ook kwamen er kritische opmerkingen. En natuurlijk waren er ook mensen
die ons niet te woord wilde staan, zeg maar de niet GroenLinksstemmers. Niks mis mee.
Maar over het algemeen overheerste het positieve gevoel. Ook de kandidaat Kamerleden
Suzanne Kröger, Samir Bashara, Sophie Schers en Jonne Arnoldussen liepen met ons mee.
We willen nogmaals iedereen die ook maar op enige wijze iets aan de campagne heeft
bijgedragen hartelijk bedanken. Maar vooral degenen die 7 zaterdagen achter elkaar door
wind, regen, sneeuw gingen verdienen een pluim. Super bedankt allemaal Zonder jullie
hadden we dit nooit kunnen doen.
Hieronder een greep uit de vele gemaakt campagnefoto’s.

Bedankt voor je stem, bedankt voor je inzet voor de campagne. Wij hebben samen laten zien
dat idealen er toe doen in de politiek. Wij hebben samen laten zien dat we het land in
beweging kunnen krijgen. Wij hebben geschiedenis geschreven.
Samen vormen wij een prachtige nieuwe beweging, die groene en linkse waarden met elkaar
verbindt. Een beweging voor verandering. Daar gaan we mee door. We willen alle
Beverwijkers en Wijk aan Zeeers die op GroenLinks hebben gestemd hartelijk bedanken. Ook
in Beverwijk/Wijk aan Zee groeide GroenLinks het hardst. Van 2,2% in 2012
naar 9,6% nu. Echt fantastisch. En nu op naar 2018. Dan gaan we
Beverwijk/Wijk aan Zee veranderen.
We zullen meer dan ooit zichtbaar zijn tot aan maart volgend jaar.
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