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Onze verkiesbare kandidaten voor de lijst voor de raadsverkiezingen maart 2018 

 

Van links naar rechts: Nejat Sucu, Martin Mulder, Jeffrey Khan, Jeroen Wiertz, Gerrit Stam en 

Henk Huisman.  

Verkiezingsprogramma vastgesteld 

 

Tijdens een goed bezochte ledenbijeenkomst zijn op 20 december j.l. de laatste 

aanpassingen aan ons verkiezingsprogramma aangebracht. De eindredactie kijkt er nog één 

keer kritisch over heen en dan is het stuk klaar om tijdens de campagne en de komende 

raadsperiode gebruikt te worden als ons kompas. 

Raadsvergadering 19 december 

Tijdens de laatste raadsvergadering van het jaar zijn enkele wat “technische” zaken, zoals 
bestemmingsplannen afgehandeld.  
De fractie haalde een mooi succes doordat een door ons geïnitieerde motie, waarin de 
gemeente wordt opgeroepen zich aan te sluiten bij de zgn statiegeldalliantie met algemene 
stemmen is aangenomen.  
Zwerfafval is een groot probleem. Uit landelijke cijfers blijkt dat 40 procent van het 
zwerfafval bestaat uit plastic flesjes en blikjes. Op 25 november 2017 is een 
Statiegeldalliantie gestart. De Statiegeldalliantie is een initiatief van milieuorganisatie 



Recycling Netwerk Benelux, waarbij steeds meer organisaties uit Vlaanderen en Nederland 
zich aansluiten. Consumenten- en milieuorganisaties, vakbonden, gemeenten, bedrijven en 
burgerinitiatieven vragen hun regeringen om statiegeld op alle PETflessen en blikjes in te 
voeren. Een groot aantal D66 fracties in Overijssel heeft een dergelijke motie (veelal met 
succes) ingediend. 

De tekst van de motie staat op onze site. 

In gesprek met… 

 
 

Op 9 december is de fractie weer in de binnenstad in gesprek gegaan met inwoners. 

Ondanks de kou werd menig interessant gesprek gevoerd. 

Nieuwjaarsbijeenkomst 18 januari 

 

Op 18 januari 2018 houdt onze afdeling Twente west haar traditionele 
Nieuwjaarsbijeenkomst. Deze zal worden gehouden in Hof 88. Een aparte uitnodiging volgt 
nog. 
Voor nu wensen fractie en bestuur u allen goede feestdagen en een goede jaarwisseling.  

 

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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