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zingsprogramma, maar ook straks
bij nieuwe thema’s en onderwerpen
waar we tegenaan lopen. Omdat ik
wat dat betreft geloof in de nood-
zaak van democratische vernieu-
wing. Ik geloof in de noodzaak van
échte participatie.”

Bal groeide op in Beverwijk. Hij
combineerde het raadswerk van de
afgelopen vier jaar met een baan als
adviseur ruimtelijke ordening bij de
gemeente Landsmeer en als docent
aardrijkskunde op het Vellesan Col-
lege in IJmuiden. Hij studeerde so-
ciale geografie en planologie aan de
Universiteit van Amsterdam. De
kennis en ervaring die dat pakket
met zich meebrengt, zet hij in bij
politieke discussies over de toe-
komst van Beverwijk.

Hij komt niet direct uit een echt
politiek nest, geeft hij aan. Al waren
zijn beide grootvaders wel politiek
actief. „Mijn ene opa was in Turkije
voorman van de lokale Cumhuriyet
Halk Partisi – de CHP, de Republi-
keinse Volkspartij. Ook een volks-
partij dus. Mijn andere opa is wet-
houder geweest voor de KVP in As-

Beverwijk # „Ik wil niet gebonden
zijn aan landelijk vastgestelde vi-
sies. Bij een landelijke partij zou ik
me moeten committeren aan denk-
wijzen en –richtingen waar ik niks
mee kan. Dan kom ik in een hokje.
Ik wil met de inwoners van mijn
stad bepalen welke koers we willen
varen. Samen, ja. Lokaal dus.”

De partijlijn wordt bij Samen Lo-
kaal niet van bovenaf bepaald. De le-
den bepalen, met daarin een grote
stem voor wie er in Beverwijk ook
maar wil meedenken. „Voor ons pro-
gramma hebben we bewonersbij-
eenkomsten gehouden, straatinter-
views gedaan, enquêtes uitgezet.
Wat we daarin hebben opgehaald
heeft ons programma bepaald. Ik
ben allang niet meer de partij. Dat
was zo, toen ik begon. Maar deze
partij is nu van de leden. We hebben
er al bijna honderd. Dat is veel voor
een lokale partij. En we zijn nog
jong.”

Vier jaar geleden kwam Ali Bal de
Beverwijkse gemeenteraad in met
zijn partij Samen Beverwijk. Hij had
Alex van Luijn aan zijn zijde, de
man die de geluiden van de straten
van Beverwijk als geen ander kende.
Maar het moest breder. En groter.
Daarvoor werd de samenwerking
met de andere lokale partijen ge-
zocht. Met als doel samen te smelten
tot een grote onontkoombare lokale
partij.

Dat is niet helemaal gelukt. Twee
leden van Vrij! stapten over naar het
nieuwe Samen Lokaal, maar de par-
tij Vrij! ging niet mee. Ook Gemeen-
tebelangen zag niets in een fusie. De
samenwerking met Democraten Be-
verwijk bleef lang op koers, tot uit-
eindelijk ook die eind vorig jaar af-
zag van een fusie.

Werkwijze
„Ik had dat anders gewild, maar erg
is het niet”, zegt Bal. „Het geeft aan
dat lokale partijen verschillend zijn.
Bij ons is er plek voor allerlei ver-
schillende opvattingen en menin-
gen. Maar als je je niet kunt vinden
in onze werkwijze, dan houdt het
op, ja. Onze werkwijze is onze ide-
ologie. De koers wordt bepaald van
onderaf. Niet alleen voor ons verkie-

sendelft.”
Voordat hij zichtbaar werd als

voorman van Samen Beverwijk was
Bal korte tijd actief voor de landelij-
ke politieke partij GeenPeil van Bart
Nijman en Jan Dijkgraaf. Die nieu-
we partij wist in 2017 geen zetel te
halen bij de Tweede Kamerverkie-
zingen en verdween vervolgens. De
opzet ervan vertoont echter duide-
lijke parallellen met Bals huidige
Samen Lokaal. Zij het dat GeenPeil
de lijn van de participatie tot in het
extreme doorvoerde: de partij had
zelfs geen programma en zou in de
Tweede Kamer gaan stemmen aan

de hand van ’microreferenda’, die
gehouden zouden worden op de ei-
gen website.

Iets later zocht Bal de aansluiting
met Code Oranje, ook een partij die
democratische vernieuwing zoekt
met meer inspraak van de burger.
„Code Oranje is nu niet echt meer
partij, maar een netwerk van lokale
partijen dat heel nuttig is. Ik heb via
dat netwerk contact met gelijkge-
stemde partijen in het hele land. Dat
je lokaal bent, wil natuurlijk niet
zeggen dat je steeds opnieuw en ie-
der voor zich het wiel hoeft uit te
vinden.”

Begrip
Maar hoe smeed je volstrekt uiteen-
lopende meningen over iets, tot een
gezamenlijke mening, blijft de
vraag. Bal: „Meningen liggen vaak
veel minder ver uiteen dan op het
eerste gezicht lijkt. En dat is al hele-
maal zo als mensen met elkaar gaan
praten. Dan zie je dat er begrip ont-
staat voor een ander standpunt en
komen de nuances erin.”

Hij geeft een voorbeeld: de herin-

richting van een straat. „Daar heb-
ben allerlei mensen een mening
over en samen werken ze aan een
plan. Tot er iemand met een beper-
king binnenkomt die dingen nodig
heeft in die inrichting waar nie-
mand aan heeft gedacht omdat nie-
mand zelf die behoefte had. Maar
natuurlijk ontstaat er begrip voor de
andere wensen. Sterker: je gaat zien
dat anderen in de bres springen voor
wensen die ze zelf niet hadden.”

„Staan er dingen in dit verkie-
zingsprogramma die niet de mijne
zijn? Ja. Althans: dingen die ik zelf
anders zou hebben geformuleerd.
Maar als goede bestuurder moet je
los kunnen laten dat je een ander
standpunt hebt. Wie ben ik om als
persoon het standpunt weg te wui-
ven waar inwoners zelf aan gewerkt
hebben en mee komen? Een goede
bestuurder snapt wat er speelt. Ik
wil om die reden ook wijkwethou-
ders introduceren. Maar ik wil ook
de cultuur van coalitie versus oppo-
sitie uit de gemeenteraad hebben.
Ook daar moeten we het samen
doen. Voor en met inwoners.”

INTERVIEW Ali Bal zoekt de juiste koers met zoveel mogelijk inbreng van Beverwijkers

’Als je samen oplossingen zoekt,
blijken verschillen niet groot’
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""Ik was de partij,
nu is het aan
onze al bijna
honderd leden

,,Ik wil niet gebonden zijn aan landelijk vastgestelde visies.’’ FOTO RICHARD STEKELENBURG

Ali Bal (33) mikt met zijn
Samen Lokaal op ’mis-
schien’ wel de grootste
worden in Beverwijk. Zijn
partij wil de partij van
alle Beverwijkers zijn.

Het logo van Samen Lokaal vat het
idee van de partij aardig samen.
Twee mensen mensen houden el-
kaar vast, en steken strijdvaardig
een gebalde vuist in de lucht. In de
letter ’O’ is een witte lelie zicht-

baar, een verwijzing naar het wa-
pen van Beverwijk. Samen strijd-
baar lokaal, zeg maar.
Bewonersbijeenkomsten,

enquêtes en straatinterviews
vormden samen de basis voor een

tamelijk uitgebreid verkiezings-
programma. In het kort gaat het
bij Samen Lokaal om: Samen voor
elkaar, altijd in de wijk aanwezig
zijn, het bewaken van de lokale
identiteit van Beverwijk en Wijk

aan Zee met hun historie en cultu-
rele erfgoed, en ’een juiste basis’
voor zowel het onderwijs, op de
woningmarkt en voor onderne-
mers.Ennatuurlijk:vóór fijn buiten
kunnen sporten,ontmoeten en ge-

nieten in een ’groene, veilige en
schone gemeente’.
Lijsttrekker Ali Bal is ook de be-

langrijkste wethouderskandidaat
mocht het tot een plek in het colle-
ge komen.

Logo Samen Lokaal vat het samen: samen strijdbaar met gebalde vuist


