
 

 

 

 

Nieuwsbericht  

  

Het Humanistisch Verbond bemoeit zich met de 

gemeenteraadsverkiezingen   
 

Beste leden en andere belangstellenden, 

 

De lokale politiek is niet direct het terrein waarop het Humanistisch Verbond zich begeeft. Toch is 

de moeite genomen er wat langer over door te denken hoe de zichtbaarheid van het 

Humanistisch Verbond te vergroten en het HV te positioneren als een beweging die staat voor 

zingeving en humanisering. Een beweging die positieve en zinvolle alternatieven biedt voor 

polarisatie, doorgeschoten individualisme en onrechtvaardigheid. Toen ontstond er toch een 

idee.....   

 

  



 

Wat gaan we doen... 

In korte tijd is een landelijke campagne ontwikkeld waarmee we iets toe willen voegen aan de 

gemeenteraadsverkiezingen. We zeggen niet op wie je moet stemmen. Wel willen we zoveel 

mogelijk mensen meegeven dat je kunt stemmen op iets groters dat voorbijgaat aan individuele 

voordelen en persoonlijke belangen. 

Dus op wie je ook stemt 14, 15 of 16 maart, stem voorbij je eigen belang. Stem op de gemeente 

waar je in wilt leven. De onderliggende boodschap: als je als individu het grotere belang dient 

geeft dat zin en betekenis aan je daden. Meer dan als je alleen je eigen belang dient.  

 

  

 

Binnenkort hangen er posters in steden in de buitenruimte van Rotterdam, Dordrecht, Den Haag, 

Amsterdam, Haarlem, Nijmegen, Arnhem, Utrecht, Groningen en Leeuwarden. In een aantal 

steden gaan mensen de straat op om campagne te voeren. 

 

HV Drechtsteden gaat met posters en stickers op 11 maart campagne voeren in  Dordrecht. 

 

Als je het leuk vindt om mee te doen in Dordrecht laat het ons weten. 

Gebruik deze link om  je aan te melden of voor meer informatie. Of tel. nr 078 8804484 

Als je gewoon op het laatste moment besluit mee te doen dan zien we je ook graag komen! 

 
Waar melden: Stadsbibliotheek, Groenmarkt 153, Dordrecht 

Datum:   Vrijdag 11 maart 2022 

Tijd:        11.00 uur  
 

De pagina staat live: https://www.humanistischverbond.nl/gemeenteraadsverkiezingen/  

  
 

 

 

mailto:drechtsteden@regio.humanistischverbond.nl?subject=Actie%20verkiezingen&body=Ik%20doe%20met%20de%20verkiezingsactie%2011%20maart.%0A%0ANaam%3A%0A%0ANog%20vraag%20of%20opmerking........
https://www.humanistischverbond.nl/gemeenteraadsverkiezingen/


 

Op onze Facebook pagina zijn onze activiteiten ook te vinden en geven we tips voor andere 

mogelijk interessante zaken. Te raadplegen via HV Drechtsteden: 

Door onze berichten te delen en te liken help je onze activiteiten een bredere bekendheid te 

geven!        

                                              

                                                   . 

 

 

Bestuur van het Humanistisch Verbond afd. Drechtsteden e.o. : 

Voorzitter:                      Marian Pater T  06 23942795 

Secretaris:                     Jannie van den Heijkant  T  078 8804484 

Penningmeester:           Jan Baan 

Bestuursleden:              Joke Herrewijn, Gerard Wamelink, Aziz  El Manouzi 

  

Algemeen e-mail adres is: drechtsteden@regio.humanistischverbond.nl 

De website: http://www.humanistischverbond.nl/afdeling/drechtsteden 
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