Hero Brinkman ziet kwart van ambtenaren niets doen
Patrick van ’t Haar
Leeuwarden | ,,Het is altijd lekker om naar Fryslân te rijden, lekker 130 over de Afsluitdijk. Ik had helaas een leenauto
die niet harder ging dan 140, vandaar dat we wat te laat zijn.”
Op deze manier introduceerde Hero Brinkman van de Onafhankelijke Burger Partij zich gisteravond in Jefferson’s
Café te Leeuwarden tijdens een politiek café, georganiseerd door de Stichting Jongeren en Politiek Fryslân, het
samenwerkingsverband van alle politieke jongerenorganisaties in de provincie.
Voor een gehoor van zo’n veertig, vijftig mensen spraken Hero Brinkman en zijn rechterhand Jacky Stevens over de
oprichting van de nieuwe partij van Brinkman, die op 12 september wil meedoen aan de verkiezingen.
Volgens Brinkman ligt de nieuwe partij aardig op koers, zo zijn er al verschillende mensen bezig met het schrijven
van een programma en worden er in de verschillende kiesdistricten in Nederland handtekeningen verzameld om
straks ook daadwerkelijk te kunnen deelnemen. ,,Het programma zal zich toespitsen op een aantal thema’s: Europa,
veiligheid, asiel en werk. Binnenkort hoop ik daar meer over bekend te maken. Wat ik in ieder geval wil is het aantal
ambtenaren terugbrengen met 25 procent. Nu zitten er allemaal mensen achter hun bureau hun baantje te
behouden.”
Brinkman benadrukte het belang van jongeren voor zijn nieuwe partij. ,,Ik word ook oud, het zijn de jongeren die het
moeten doen.” Dat wil Brinkman onder meer bereiken door de waterschappen en de provincies als bestuurslaag af te
schaffen. Ook de Eerste Kamer kan wat Brinkman betreft verdwijnen.
Het overgrote deel van het publiek bestond gisteravond uit leden van de verschillende jongerenafdelingen van de
politieke partijen in Fryslân. Slechts een tiental aanwezigen was of ouder of ongebonden. Onder wie Niels Boer, die
vanuit Enschede naar Leeuwarden was gekomen om Brinkman te horen. ,,Ik was altijd actief voor de PVV maar daar
kon ik me steeds minder in vinden. Nu ben ik gevraagd door Jacky Stevens om in Overijssel regiocoördinator te
worden.”	
  

