1. Wat is uw favoriete boek/welk
boek geeft u graag cadeau?
Moeilijk keuze te maken, omdat ik relatief veel boeken lees, vooral biografieën en moderne geschiedenis.
Maar toch: onlangs las ik Oorlogsenthousiasme : Europa 1900-1918 van
Ewoud Kieft , een voortreffelijke beschrijving hoe populistische/ nationalistische stromingen de wereldgeschiedenis een kwade wending kunnen
geven. Als cadeau: De Churchill factor: hoe één man geschiedenis schreef
van Boris Johnson, een briljante tekening van Churchill.

2. Welke film wilt u nog een keer zien?
Wilde Aardbeien van Ingmar Bergman, een film die ik in mijn studententijd
drie maal heb gezien. Bergman, een geniale regisseur van het “Scandinavisch realisme” in de jaren ‘60/’70.

3. Hoe omschrijft u uw partij?
Een sociaal-liberale partij die mensen verenigt op grond van een oprecht
constructieve instelling, gericht op het zoeken naar oplossingen zonder te
polariseren. Een partij die graag de ramen open zet en internationale
afhankelijkheid van Nederland en dus samenwerking -met name in
Europees verband- een vanzelfsprekendheid acht, mits democratisch
gelegitimeerd.

4. Wat vindt u bijzonder aan Laren?
Laren is een prachtig dorp qua natuur, bebouwing ,heeft uitstekende
voorzieningen en een typisch dorps karakter, en dat vlakbij grote steden.
Jammer genoeg voor vele jongeren financieel onbereikbaar.

5. Wat zijn uw twee belangrijkste
wensen voor Laren?
We moeten de identiteit van Laren koesteren, zonder de noodzaak te
miskennen dat datzelfde Laren onderdeel is van de Gooi- en Vechtstreek,
waar een groot deel van de beslissingen wordt genomen die wel degelijk de
belangen van de inwoners in ons dorp raken (wegen, milieu, werkgelegenheid et cetera.).
Daarom is opschaling van de huidige gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek
naar grotere eenheden absoluut noodzakelijk, op voorwaarde dat dat
gepaard gaat met een evenwichtig wijken- en kernenbeleid, om de
herkenbaarheid van de politiek/ politici te verzekeren.

Oorlogsenthousiasme: Europa 1900-1918/Ewoud Kieft
Collectie Bibliotheek Brinkhuis Laren
Gratis te reserveren via onze online catalogus op bibliotheekhlb.nl
De Churchill factor: hoe één man geschiedenis schreef/Boris Johnson
Collectie Bibliotheek Huizen
Gratis te reserveren via onze online catalogus op bibliotheekhlb.nl
Wilde Aardbeien/Ingmar Bergman
Collectie Bibliotheek Bleiswijk
Te reserveren via onze online catalogus op bibliotheekhlb.nl, kosten € 0,75.

Gegeven die absolute voorwaarde, pleiten wij voor het vermijden van
tussenstappen (bijv. drie gemeenten in’ t Gooi), maar in een keer op
afzienbare termijn EEN Gooi-gemeente. Wat er ook van zij, optimale
betrokkenheid van de inwoners is van wezenlijk belang voor democratische
besluitvorming.
https://laren.d66.nl/
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