
 

Martine Doppen is campagnevoerder voor GroenLinks, DWARS, De achterban en DELTA GroenLinks 
 

Op 10 februari 2021 bespreken we waarom Martine Doppen Kandidaat Tweede Kamerverkiezingen bij GroenLinks, 

niet op het podium kan spreken tijdens de Arnhemse KlimaatMars. Hieronder volgt de onderbouwing van Stichting 

Arnhems Peil met de redenen waarom het niet mogelijk is om Martine een plek op het podium aan te bieden ondanks 

dat we Martine (zeer waarschijnlijk) een geweldig persoon vinden en we de standpunten die ze aanhaalt via “de 

achterban” en “DELTA GroenLinks” (campagnekanalen GroenLinks) waarschijnlijk van harte ondersteunen. 

 

Voorgeschiedenis 

Op 27 november zijn we met een aantal organisaties begonnen met de voorbereidingen voor de Klimaatmars in 

Arnhem. Het aantal organisaties groeide snel en op 9 december 2020 hebben 22 Arnhemse organisaties die deel 

uitmaken van de Klimaatcoalitie Arnhem de Klimaatmars aangemeld bij de gemeente Arnhem. We luiden tijdens de 

Klimaatmars op 14 maart 2021 het KlimaatAlarm met als doel om de politiek en de vervuilende bedrijven te laten 

weten dat ze onze gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee onze toekomst serieus dienen te nemen en echte 

oplossingen moeten doorvoeren om het klimaat te redden op kosten van de vervuilende bedrijven. 

In samenspraak met alle organisaties die zich aangemeld hebben, stellen we vast dat we tijdens de KlimaatMars en het 

luiden van het KlimaatAlarm geen politieke partijen toelaten op het podium. Hiermee zorgen we ervoor dat alle 

Arnhemmers mee willen doen aan het event en er geen verdeling ontstaat. Als voorbeeld hebben we aangedragen dat 

een groot aantal van de 22 organisaties een probleem heeft met GroenLinks i.v.m. het destructieve bomen- en 

biomassabeleid in Arnhem. De honderden deelnemers van die organisaties zouden het niet op prijs stellen indien juist 

die partij een podium krijgt. De Klimaatmars is bedoeld om de politiek aan te sporen om betere keuzes te maken en 

niet bedoeld als podium voor GroenLinks om meer zetels te scoren:  

“Op 17 maart zijn de verkiezingen en op 14 maart laten wij de politiek weten dat we echte oplossingen en eerlijk herstel eisen!” 

 

Geen politieke invloed 

Op 10 december 2020 meldt Joost Gerretschen, de voorzitter van 

DWARS, de jongerenpartij van GroenLinks Gelderland zich aan in de 

groepsapp van de organisaties die de KlimaatMars Arnhem 

organiseren en geeft aan: “zoals jullie misschien al begrepen hebben, 

mag ik vanuit DWARS (nog) geen fysieke evenementen organiseren.” 

Desondanks wil Joost wel het contactpersoon met de gemeente zijn 

en de schrijver van de persberichten voor de mars. 

Daarna begint Joost te reageren op de berichten over het verstoken 

van houtige biomassa. Volgens hem kan het verstoken van houtige 

biomassa in sommige gevallen namelijk wel op een duurzame manier 

en mogen we van Joost in de multimedia accounts van de 

Klimaatcoalitie geen berichten meer posten die dit tegenspreken. De 

voorzitter van de jongerenpartij van GroenLinks geeft aan geen deel 

uit te willen maken van de Arnhemse Klimaatcoalitie maar wil wel bepalen wat er gepost wordt in de mediakanalen.   

Op 28 januari 2021 verzoekt Joost aan ons of we zijn organisatie DWARS willen opvoeren als deelnemende organisatie 

van de Klimaatmars en binnen een maand krijgt DWARS het voor elkaar dat er tegen de afspraken in een GroenLinks 

kandidaat voor de Tweede Kamer en campagnevoerder op het podium van de Klimaatmars komt te staan. Vanavond 

wordt dit voorstel besproken. De voorzitter van de Arnhemse Bomenbond die 11 van de 22 organisaties uit de 

Arnhemse Klimaatcoalitie vertegenwoordigt zal daarbij aanwezig zijn. 

[update] Tijdens het overleg is nogmaals besloten dat het onwenselijk is om kandidaten of campagnevoerders van 

politieke partijen op het podium van de klimaatmars te zetten. Joost heeft vervolgens aangegeven dat hij uit de 

klimaatmars organisatie stapt en voegde daar aan toe dat hij het volledig eens was met wethouder Bouwkamp van 

GroenLinks t.a.v. het kappen van de meer dan duizend bomen in Park Klarenbeek en de Gulden Bodem van Arnhem. 

https://arnhemspeil.nl/
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-09-arnhemspeil-aanmelding-manifestatie-klimaatmars-2021-gemeente-arnhem.pdf
https://klimaatcoalitie.org/contact#organisaties
https://klimaatmars2021.nl/


 

https://www.groenlinks.nl/kandidatenlijst/martine-doppen 

“In samenwerking met o.a. DWARS [jongerenpartij GroenLinks] werkte ze tijdens de klimaatonderhandelingen aan een 

lobbyproject voor duurzaam reizen binnen Europa. Haar ervaring als campaigner zet ze nu in om GroenLinks naar een 

overwinning te tillen!” 

https://femnet.groenlinks.nl/nieuws/het-feminisme-van-onze-kandidaten-martine-doppen 

https://rozelinks.groenlinks.nl/nieuws/regenboogkandidaat-martine-doppen 

 

 
https://www.linkedin.com/in/martine-doppen-2a413672/ 
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https://www.youtube.com/channel/UCcf-j94qb-CiKLGKUnZe0Xg/about 

 

  

https://www.instagram.com/martinedoppen/ 

 

https://www.facebook.com/DeAchterbann/posts/113562497303761 
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https://deachterban.org/category/livestreams/  

 

 
https://deachterban.org/onze-ondersteuners/ 

 

 
https://delta.groenlinks.nl/ 
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https://dwars.org/ 

 

https://www.facebook.com/DeltaGroenLinks/posts/groenlinks-kijkt-over-de-grensdinsdagavond-van-1900-tot-2030-

organiseren-we-same/202223304680830/ 
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https://www.nhnieuws.nl/nieuws/279241/online-campagnevoeren-in-de-coronacrisis-ik-denk-dat-het-voordelen-

heeft  
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