
 

                   Fractienieuwsbrief 
September 2017 

Inleiding 

De zomervakantie zit er op; het raadswerk is weer begonnen. Een zeer drukke tijd tot aan de 
verkiezingen van maart volgend jaar staat voor de boeg. Langzaam weer op gang komen is er 
niet bij. Naast de reguliere vergaderingen zijn onze raadsleden al weer bij vele 
bijeenkomsten geweest.  
Eén van die bijeenkomsten was een presentatie van een rekenkamer onderzoek naar de 
doelen en prestatie van Twente Milieu op het gebied van afvalinzameling. Twente Milieu 
verzorgt voor veel gemeentes in Twente het ophalen en verwerken van afval, maar elke 
gemeente zamelt het afval op een andere manier in. Worden zo de (landelijke) 
doelstellingen, zoals 50 kg restafval per persoon in 2013 wel gehaald? Hoe zit het met het 
draagvlak onder de inwoners, zeker nu er (vanuit landelijk onderzoek) twijfel wordt gezaaid 
over nut en noodzaak, bijvoorbeeld bij het scheiden van plastic afval? Zeker voor ons als 
D66-ers een belangrijk thema, want duurzaamheid is een uiterst belangrijk speerpunt voor 
ons, dat een prominente plaats in ons komende verkiezingsprogramma zal krijgen. Daar zijn 
we inmiddels druk mee bezig. Vanuit diverse kanten zijn stukken tekst aangeleverd; nu moet 
het tot één geheel gesmeed worden. 
 
De kandidaatstelling voor de lijst voor de raadsverkiezingen loopt nog. Ook daar wordt hard 
aan gewerkt (zie hieronder). 

Verheugend is dat zich de afgelopen weken meer dan 10 nieuwe leden hebben aangemeld. 
Sinds de Tweede Kamerverkiezingen is het aantal leden in Almelo fors gegroeid; heel mooi! 

Raadsvergadering 12 september 

Ook in september maar één raadsvergadering. Deze keer mocht Martin Mulder aan het 
begin een opening verzorgen. Zijn hierbij uitgesproken tekst staat integraal op onze site. 

De fractie van D66 had, samen met de fractie van LAS, een motie ingediend om het college 
te verzoeken kabinet en Kamer er toe te bewegen de problematiek rond het gebruik en 
thuisteelt van medicinale cannabis op te lossen. Na een lange discussie bleken na stemming 
de stemmen te staken. Dat betekent herstemming in de volgende raadsvergadering. 

Ook op de agenda stond de verkoop van gemeentelijk vastgoed (Kolkschool) 

De raad heeft in het verleden het college de opdracht gegeven om het gemeentelijk 
vastgoed daar af te stoten, waar het als gebouw geen gemeentelijke functie meer bedient of 
gaat dienen. De verkoop van de vml. Kolkschool was na de verkoop van het oude stadhuis 



een volgende stap. Er lag een mooie deal om de Kolkschool als historisch gebouw te 
behouden i.c.m. het verduurzamen en toekomstbestendig maken. Helaas haalde het 
collegevoorstel het niet, omdat de wethouder een aantal vragen onvoldoende kon 
beantwoorden. Ook de belangen van de huidige tijdelijke gebruikers Paco Plumtrek en de 
Turkse organisatie ATIB werden volgens meerdere fracties onvoldoende geborgd. Het 
college heeft helaas niet het vertrouwen kunnen winnen. 

Het was wel een mooie stap geweest in het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van dit 
stadsdeel. We hebben ondanks een aantal onzekerheden toch voor de verkoop gestemd. 
Dat was toch de meest rationele keuze. Want Almelo moet verder en moet kansen pakken 
als een partij zich meldt. 

Gezocht: kandidaten voor lijst raadsverkiezingen maart 2018 

Op 3 oktober a.s. sluit de kandidaatstelling voor de overige kandidaten. Gelukkig heeft zich 
inmiddels een redelijk groepje kandidaten voor een verkiesbare plaats aangemeld, maar we 
kunnen nog wel enkele niet-verkiesbare kandidaten gebruiken om te komen tot een mooie 
lijst. Met name zoeken we nog vrouwen, want daarvan hebben zich (in onze ogen) te weinig 
kandidaat gesteld, maar uiteraard zijn mannelijke leden ook nog welkom! 

In gesprek met 

 

Op 23 september j.l. zijn de fractieleden weer in de binnenstad in gesprek gegaan met 
inwoners. In diverse gesprekken zijn onderwerpen als de ontwikkeling van de binnenstad, 
gang van zaken in de gemeentelijke organisatie en aandachtspunten voor de komende 
periode  aan de orde geweest. 

Ledenbijeenkomst oktober a.s. 

In de tweede helft oktober willen we een ledenbijeenkomst organiseren, waarin u onder 
andere kennis kunt maken met onze kandidaat raadsleden en over (punten uit) het 
verkiezingsprogramma met elkaar in gesprek kan gaan. Een uitnodiging met plaats en datum 
volgt binnenkort. 

 

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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