
Aan de Gemeenteraad van Oude IJsselstreek, 

Middels dit bericht wil ik mijn motivatie delen met betrekking tot mijn conclusie om niet mee 
te gaan naar de nieuwe politieke beweging/fractie PRO! binnen onze gemeente Oude 
IJsselstreek.

Zoals jullie weten, had SP voor het eerst in 2014 deelgenomen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen binnen gemeente Oude IJsselstreek. Met het behalen van 3 
zetels werd de SP de 3e grootste partij binnen onze gemeente. Deze prestatie heeft mij 
enorm geraakt en mede hierdoor ben ik in 2015 lid geworden van SP-Oude IJsselstreek. In 
2016 ben ik als fractie-assistent binnen de gemeenteraad geïnstalleerd. In het jaar 2018 heb 
ik deelgenomen aan de gemeenteraadsverkiezingen binnen SP en dankzij onze inwoners 
hebben wij voor de 2e keer 3 zetels behaald. Meer dan 5 jaar ben ik actief betrokken in de 
lokale politiek binnen SP voor onze inwoners en leden. 
Het geeft mij veel voldoening om de kwetsbare mensen te helpen, door hun stem te zijn en 
deze te laten horen binnen de lokale politiek. Met onder andere deze gedachte wil ik de 
politiek positief veranderen en de leefbaarheid verbeteren voor de burgers in gemeente 
Oude IJsselstreek. 

Ik ben van nature een loyaal, sociaal en behulpzaam mens. Ik voel mij verantwoordelijk voor 
de mensen die de SP al die tijd hebben gesteund en achter onze standpunten hebben 
gestaan en dit nog steeds blijven doen. Ik voel mij dan ook te loyaal om deze mensen te 
laten vallen en ze hiermee teleur te stellen in de SP. 
Om deze redenen en in acht genomen kernwaarden van SP, ben ik niet meegegaan met 
oude SP-leden/Fractie naar nieuwe Fractie PRO!. Ik wil een stem zijn en blijven voor de 
mensen die nog steeds het volste vertrouwen hebben in onze partij. Ik zal dan ook doorgaan 
met het vertegenwoordigen van SP en onze leden/inwoners binnen onze mooie gemeente.

Hopelijk heb ik jullie hiermee voldoende geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens SP-Oude IJsselstreek,
Gürbüz Yaktemur. 


