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Kandidaten lijsttrekkerschap 

  

Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in Almelo heeft de huidige 
fractievoorzitter Jeroen Wiertz zich kandidaat gesteld voor het lijsttrekkerschap. 
Hij is de enige kandidaat. 
Op de afdelingsvergadering Twente west op 8 juni zal hij zich presenteren en kan 
je met hem in gesprek.  
In de loop van juni krijg je een mail met een uitnodiging om deel te nemen aan de 
e voting. 

Raadswerk 

Na het meireces is het raadswerk op 9 mei hervat met een raadsvergadering met 
weinig opzienbarende agendapunten. Mede namens D66 zijn mondelinge vragen 
gesteld over de huisvesting van Paco Plumtrek. Zij dreigen wederom hun 
huisvestingslokatie te verliezen. De fractie zal een en ander goed in de gaten 
houden en toezien op een passende oplossing. 

Voorafgaand aan de raadsvergadering was er nog een politiek beraad over 
duurzaamheid. De fractie had vooraf haar inbreng op papier gezet en gedeeld met 
de overige fracties en college. Deze inbreng werd alom zeer gewaardeerd! Wil je 
er meer over weten, kijk dan op onze site, waar het stuk te vinden is. 



In gesprek met 

  

Op zaterdag 20 mei zijn de raadsleden in de binnenstad met inwoners in gesprek 
gegaan om ideeën op te doen voor ons komende verkiezingsprogramma. Dat 
leverde enkele interessante gesprekken op en zichtbaarheid in de stad. Enkele 
geluiden die door inwoners werden verwoord waren:  
* aandacht voor veiligheid en de “minder bedeelden”  
* meer reuring in de binnenstad en omvorming naar een compacte stad 
* aandacht voor onderwijs en zelfbeschikking  
Op 17 juni gaan we dit in de middag nog eens doen. Die ochtend gaan we de eerste 
ideeën over het te schrijven programma in de fractie met elkaar delen. Wil je 
daarin meedoen, neem dan contact op met Ton de Bruijn.  
De huidige fractie zoekt nog naar meer mogelijkheden om de communicatie met de 
burgers te vergroten. Naast een goed inhoudelijk D66 verkiezingsprogramma is een 
effectieve communicatie een onmisbare factor in de a.s. campagne voor de 
raadsverkiezingen in maart 2018. Oproep aan de leden: kom met campagne ideeën 
en zo mogelijk participeer daar actief in! 

Bedrijfsbezoek VDL 

In  juni gaat de fractie op bedrijfsbezoek bij VDL in Almelo; een exacte datum is op 
dit moment nog niet bekend.  
Heb je eventueel belangstelling om mee te gaan, laat dat dan even weten aan Ton 
de Bruijn 

Wilt u reageren op de nieuwsbrief, neem dan contact op met de fractiesecretaris, Ton de 
Bruijn via 

anton.g.de.bruijn@planet.nl     www.almelo.d66.nl 
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