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Daarom introduceren we in de campagne enkele
nieuwe elementen. De huifkartocht van de laatste
zaterdag vervangen we door 3 schouwdagen in de 3
voormalige gemeentes.
In het laatste weekend passen we het folderen aan.

VAN HET BESTUUR
Verkiezingen 2006
DINSDAG 7 maart 2006 staan de volgende
gemeenteraadsverkiezingen gepland. De
voorbereidingen zijn in volle gang. We lopen de
voortgang van de 3 commissies door.

Zaterdag 4 februari gaan we onze verkiezingsfolder
bezorgen in de hele gemeente. Dan hebben we veel
handen nodig. Ook met deze folder zullen we
verrassend uit de hoek komen.

Verkiezingscommissie
Verder zullen de website, Rondom de Toren en het
Op 3 november jongstlede hebben we onze
Carillon actief gebruikt worden. En in de week voor
lijsttrekker gekozen en de volgorde op de
carnaval hebben we een stand op de plaatselijke
kandidatenlijst bepaald in onze ALV.
markten.
De uitslag van de eerste 10 is als volgt:
1. Marijke Vos
Dat zijn de contouren van de campagne. We kunnen
2. Jürgen Vissers
daarbij zeker hulp gebruiken. Als je hand en
3. Hans Kuijpers
spandiensten wilt verrichten meld je dan aan bij
4. Elly Prinse
Hans Kuijpers. Jbm.kuijpers@zonnet.nl of 01625. Leon Schelfhout
686541
6. Marcel Verlinde
7. Dik van Beest
VAN DE FRACTIE
8. Cor van Meel
9. Ad van Oosterhout
Belangrijke data
Plannen Oranjeplein in
10. Domien van den Berg

Terheijden

Programmacommissie
De volgende ALV vindt
Inmiddels hebben we ook een
Het plan van de bewoners is serieus
concept programma gemaakt. De
plaats in januari volgend
beoordeeld. 24 november wordt “Plan
opzet wijkt af van vorige versies. Per
X” gepresenteerd in de Gouden
jaar.
programma zoals dat tegenwoordig
Leeuw. Wij zijn erg benieuwd naar de
in de gemeentebegroting is
nieuwe voorstellen.
Dinsdag 7 maart 2006
opgenomen hebben wij onze visie,
Verkiezingen
onze standpunten van de afgelopen
Politieke markt in
vier jaar en onze doelstellingen
Apeldoorn
benoemd. Heel concreet en tegelijk
17 november zijn we met 5 personen
heel beknopt. In 6 pagina’s heeft een inwoner een
naar de politieke markt in Apeldoorn geweest. Noem
goed beeld van Groen Drimmelen.
het een soort werkbezoek. In Apeldoorn hebben ze
Daarnaast hebben wij 2 speerpunten waarmee wij
Groen Drimmelen tijdens de komende
verkiezingen weer een duidelijk gezicht willen
geven: “De gemeente is van de inwoners” en
“Natuur, recreatie en toerisme als economische
motor”.
Bij deze nieuwsbrief treffen jullie de concepten
aan.
Campagnecommissie
De timing van de verkiezingsdag is bijzonder.
Goed een week na carnaval vinden de
verkiezingen plaats. Veel mensen zijn in de laatste
week met vakantie of zijn druk met carnaval.

een ander vergadermodel bedacht waardoor
inwoners meer betrokken worden bij
meningsvorming en besluitvorming in de
gemeenteraad. De inwoners die we spraken waren
inderdaad enthousiast er over. Ook wij zagen
voornamelijk voordelen voor zowel raadsleden als
inwoners. De inspraak wordt bevorderd en de
snelheid van besluitvorming neemt enorm toe. Voor
een uitgebreide beschrijving van de politieke markt
kun je het best naar www.apeldoorn.nl gaan. Voor
ons zal het zeker een item worden in de komende
verkiezingen. De gemeente is immers van de
inwoners.

Federatie VP en D'66
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