
Na 70 jaar actieve politiek valt het doek voor Gemeentebelangen. 

 De partij zal bij de komende gemeenteraadsverkiezingen niet meer meedoen aan de verkiezingen. 

Hoewel de afgelopen acht jaar naar grote tevredenheid en succesvol werd samen gewerkt met D66, 

speelt de vergrijzing van het bestuur en de fractie een grote rol in de beslissing te stoppen. Er zijn 

genoeg kiezers, maar er zijn geen actieve jongere leden die het stokje kunnen overnemen. Een 

probleem wat speelt bij meer politieke partijen. Dat is heel jammer; juist in deze tijd waarin de 

democratie onderhevig is aan slijtage. Regelmatig verversen van de mensen in de 

volksvertegenwoordiging komt de politiek ten goede. Regeren is vooruit blijven zien, maar daar zijn wel 

actieve leden en een achterban bij nodig om het stokje over te nemen. 

 

In de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog werd de roep om lokale politiek partijen steeds groter. In 

bijna elke plattelandsgemeente ontstond in de loop der jaren een zelfstandig lokale partij uit onvrede 

over de Haagse grootstedelijke politiek van de gevestigde politiek partijen. Er is wat dat betreft niks 

nieuws onder de zon. De lokale partijen onderscheiden zich onderling vaak sterk in politieke inhoud. Hun 

gezamenlijke insteek echter was en is nog steeds de lokale politiek en vandaaruit kijken wat men als het 

beste ervaart voor de eigen gemeente. Die insteek geldt nu nog onverminderd. Hun onafhankelijkheid van 

de Haagse- en Provincialepolitiek maken de lokale partijen uniek en voor de inwoners van de gemeenten 

herkenbaar en benaderbaar. 

De huidige partij Gemeentebelangen Loppersum ontstond na de samenvoeging van de gemeenten 

Loppersum, 't Zandt, Middelstum en Stedum aan het einde van de jaren tachtig van vorige eeuw.  

Middelstum had de oudste Gemeentebelangen partij, opgericht in 1947. Waarschijnlijk één van de oudste 

lokale politieke partijen van Nederland. (Misschien wel de oudste. ) 

In de gemeenteraad van Loppersum en daarvoor ook in de gemeenten Middelstum, 't Zandt en Stedum, 

hebben de fracties van Gemeentebelangen al die jaren een rol van betekenis gespeeld, kritisch en 

constructief. Wij bedanken ons fractielid Hans Sauerborn die met verve de afgelopen twaalf jaar de 

belangen van onze kiezers in de gemeente Loppersum heeft voorop gesteld en heeft behartigd. Maar 

natuurlijk bedanken we ook hen die hem voor gingen. Bovenal bedanken wij onze kiezers die het 

jarenlang mogelijk maakten onze stem te laten horen met de lokale politiek. 
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