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politieke partijen is vorig jaar

gedaald. Dat overkwam opvallend
genoeg ook de SP, die tot op heden
aLleen maar een groeiend aantal
leden kende. Dal bleek gisteren uit
cijfers van het Documentatiecen
trum Nederland~e Politieke Pal'lij
en in Groningen
als CluistenLJnie,
D66. SGP en Partij voor de Dieren
zagen in 2007 hun ledental stijgen.
De grootste groeier waS net als in
2006 de Partij voor de Dieren met
een stijging van 9.5 procent De
grootste daler was de VVD met 10
procent minder leden.
Het totaal aantal mensen dat lid
i.s van een politieke partij nam in
KlfINERE PARTIJEN

Wilders
De Partij voor de Vrijheid is met
opgenomen in de cijfers van het
Documentatiecentrum omdat het
niet mogelijk is daarvan lid te

Oe leden van zeven Tilburgse carnavalsverenigingen zijn druk berig met het bouwen van hun praalwagens.. Oit jaar valt
het feest dedeesten voor 'Nederland beneden de rivieren' in de eerste week van februari, Tilburg heet dan vijf dagen
Kruikenstad.

CDA heeft
nominatie
•
, Ook als de Waddenzee op
de Werelderfgoedlijst van Unesco
komt, kan een haven of vaargeul
gewoon worden uitgebaggerd
Minister ~rda Verburg (Landbouw)
verklaarde dat gisteren 10 de Twee
de Kamer na vragen van de CDA
fractie.
benieuwd naar de argu
menten van het stadsbestuur van
Hamburg om de voordmcltt van de
Waddenzee voor een plekje op de
Werèlderfgl)edlijsl: niet te steunet
-De vorige Tweede Kamer had moeI
te met de voordrdcht omdat econo
mische activiteiten moeizaam zou
HET CDA IS

<tDe Duitsers zijn toch
ook niet dom?
Joop Atsma

worden.
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MET 69.200 LEDEN is het CDA DOg
steeds de grootste partij. De
christendemocraten verjaren vorig
jaar 360 leden. De PvdA heeft er
59·327 na een verlies van 3519
leden. De SP telde 502 leden min
der en kom.t uit op 50.238.
Bij de VVD leverde de oomst rood
het vertrek van Rita Verdonk veel
opzeggmgen op. Hel saldo van nieu
we en vertTekkende leden kwam
voor de liberalen iJl 2007 uiteinde
lijk uit op negaLief: 4017 De VVD
heeft nu 36.832 leden.
DE KLEINSTE coalitiepartij Christen
Unie heeft 27.683 leden. de SGP
26.906, Groenlinks 21·901 en D66
10.370 De Partij voor de Dieren
steeg naar 6972 leden.
ANP

I PvdA Noord-Holland
iI wil opheldering over
I ongevallen bij werk

......enzee I

~ Lid van de Provinciale Sta
den kunnen worden. Nu komen de I ten van Noord-Holland Liesje
Duitsers mel hetzelfde bezwaar. I Klomp (PvdA) heeft aan GedepuOm is verzekerd dat er geen geval- teerde Staten van deze provincie
gen zijn van een voordracht, maar . opheldering gevraagd over hét
de Duitsers zijn Loch ook niet groteaautal ongevalJen bij de
dom?", aldus CDA'er JooP Atsma.
aanrijdingen rijn er
VOOR VERBURCi is het duidelijk.
opde kruis.ing gere
"Nominatievoornodl plaatsing op
gistreerd.. De wijv
de Werclderfgocdlijst heeft effecten
,ging roept veel misop sooaai-economische activitciten. I
verstanden op.
Het is een crkf'n lling dat een gebied
uniek is en d1l.t er ~oed voor is knllSing vim de Omval met de
gezl;lrgd Een soort Michelinster Noordervaart op deN242 bij"Alk
eigenlijk."
maar. Op deze plek vmden werkVolgens haar !>1:ailll de Duitserege- I zaamheden plaats. Volgens de
ring en de besturen van de betrok- PvdA zijn er sinds het begin van dl'
kén tJeelstalen Nedersaksen en werkzaamheden In oktober 2007
Sleeswijk-Holstein DOg steeds ach· al42 aanrijdingen geregistreerd
ter de voordracht. De regering van Door de wegwerkzaamheden is de
Denemarken schaart zich cr naar I verkeerssituatie bij het kruispunt
verwachting later achter.
ANP I tijdelijk ingrijpend veranderd. ANP
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vooral door de campagne voor de
Tweede Kamerverkiezingen. Toen
waren er 317.714 leden, vorig jaar
309.429. Momenteel is 2,5 procent
van alle kiesgerechtigden in ons
land lid van een politieke partij.
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