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Waar komen we vandaag en waar staan we nu?

Geschiedenis



Geschiedenis

2002 2006 2012 2021 2022 en verder

OPRICHTING EERSTE ZETELS WERELDWIJD 6 ZETELS GR22 + PS/WS23



Waar staat de Partij voor de Dieren voor?

Basisbeginselen



Basisbeginselen

• Alle levensvormen tezamen maken deel uit van het wereldwijde 
ecosysteem, inclusief de mens

• Respect voor de lichamelijke en mentale integriteit van alle 
levensvormen op aarde

• Reductie van het gebruik van ruimte, grondstoffen, energie, 
planten en dieren

• Een zorgvuldige, liefdevolle omgang met de natuur en de dieren: 
Respect voor lichamelijke en mentale integriteit van de mens in 
de ruimste zin van het woord

“Welzijn voor welvaart, voor ieder levend wezen”



Waarom heten we eigenlijk Partij voor de Dieren?

De naam



Onze naam

• Het belang van de zwaksten beschermen tegen het recht van de 
sterkste

• De partijnaam zet aan tot discussie over de verkeerde focus van 
de mens op het centraal stellen van zijn eigen 
kortetermijnbelangen 



Wat houdt onze politieke stijl in?

Expressieve politiek



Expressieve Politiek

Instrumentele politiek: 
compromisme

Expressieve politiek:
uitdrukking geven

aan de morele verontwaardiging 
over een misstand



Expressieve Politiek

"De crisis van dit moment is een keerpunt,
maar is zeker geen aanleiding om terug te keren 

naar business as usual."

Prinsjesdag 2020 Prinsjesdag 2021

“We moeten stoppen met biomassacentrales.
We verliezen de bomen die we zo hard nodig 

hebben voor een leefbare aarde."



Expressieve Politiek



Expressieve Politiek

Verkiezingsacties

Protestmarsen



Hoe zit de organisatie in elkaar en bij wie kun je waarvoor terecht?

De organisatie



Organisatie



Organisatie



Organisatie



Wat zijn je rechten?

Democratie



Afdelingsvergadering

⇨Benoeming leden bestuur
⇨Jaarverslagen
⇨Activiteitenplan
⇨Moties
⇨Amendement        

Democratie

Stemrecht
(Landelijke) Congres

⇨Benoeming leden bestuur
⇨Jaarverslagen
⇨Jaarplannen en begrotingen
⇨Kieslijsten
⇨Verkiezingsprogramma’s
⇨Moties
⇨Amendementen
⇨Bestuursvoorstellen                      



Afdelingsvergadering

⇨Moties indienen
⇨Amendementen indienen
⇨Tegenkandidaat stellen

Democratie

Zelf doen
(Landelijke) Congres

⇨Moties indienen
⇨Amendementen indienen
⇨Tegenkandidaat stellen



• Op het landelijke congres
• Op de afdelingsvergadering
• Rechtstreeks met het Gelderse afdelingsbestuur

via gelderland@partijvoordedieren.nl

Democratie

Het gesprek aangaan

mailto:Gelderland@partijvoordedieren.nl


Wat doet de Partij voor de Dieren specifiek in Gelderland?

Gelderland



Afdelingsvergadering Afdelingsbestuur

Lokale werkgroepen

Gemeente- en 
waterschapsteams

Fracties



Afdelingsbestuur

Floor Hulsken (Dieren) – voorzitter 
Vacant  – secretaris
Hugo Trentelman (Doetinchem) – penningmeester
Sandy Werdmuller von Elgg (Warnsborn) – communicatie

Victor van Oeijen (Nijmegen) – regio Rivierenland
Joost Witte (Arnhem) – regio Veluwe
Esther Groenewegen (Lievelde) – regio Achterhoek



Werkgroepen

• Achterhoek
• Apeldoorn
• Arnhem
• Bronckhorst
• Culemborg
• Lochem
• Nijmegen
• Renkum
• Rheden
• Zutphen 
• Berg en Dal i.o.
• Ede i.o. 
• Tiel i.o.



Gemeente- en waterschapsteams

• Waterschapsverkiezingen 2023
• Gemeenteraardsverkiezingen 2026



Fracties in Gelderland

Provincie Gelderland

Waterschap: 
• Rivierenland
• Vallei en Veluwe?

Gemeenteraadsfracties: 
• Apeldoorn
• Arnhem
• Buren
• Nijmegen
• Culemborg (nieuw!)
• Zutphen (nieuw!)



Successen: vuurwerkvrije gemeenten



Wat kun je doen als je wilt helpen?

Actief worden



Actief worden in Gelderland

Bestaande fractie

Gemeente of -waterschapsteam

Werkgroep
Afdelingsbestuur
Ondersteunende functie?

Provinciale Staten

Waterschappen

GemeenteraadPolitiek

Vereniging



Actief worden

Werkgroepen organiseren acties en evenementen om de Partij voor de Dieren 
nog meer bekendheid te geven en onze idealen uit te dragen.

Campagne voeren in verkiezingstijd
● posters plakken
● flyeren op straat
● op markten staan met informatie kraam.

Buiten verkiezingstijd
● lezingen
● filmavonden
● zwerfvuil opruimacties

Lokale Werkgroepen



Actief worden

Wil je actief worden?

Mail ons gerust! 

We helpen je graag op weg.

gelderland@partijvoordedieren.nl



Hoe kun je meer leren?

Opleidingen



Opleidingsaanbod



Opleidingsaanbod

Voorbeelden

Workshop Overtuig de Kiezer

De Kickstart

Lagerhuisdebat

De Leergang

https://opleiding.partijvoordedieren.nl/



Zijn er nog vragen?

Ten slotte


