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Kandidaten voor lijst raadsverkiezingen maart 2018 

De interne stemming voor onze kandidatenlijst heeft plaatsgevonden. Ten opzichte van de 

adviesvolgorde zijn er enkele verschuivingen opgetreden door de keuzes van de leden. De 

lijst zal er nu als volgt uit zien: 

1. Jeroen Wiertz; 2. Jeffrey Khan; 3. Gerrit Stam; 4. Martin Mulder; 5. Henk Huisman; 6. Nejat 

Sucu; 7. Monique van Saane; 8. Max Christen; 9. Ruud van der Kolk; 10. Rineke Gieske; 11. 

Peter Visser; 12. Ton de Bruijn. 

 

Raadsvergadering 21 november 

Tijdens de raadsvergadering van 21 november stonden er twee grote punten op de agenda: 

* Fietspad langs Plesmanweg 

Tijdens een eerdere raadsvergadering had het college voorgesteld een fietspad aan te leggen 

langs de westkant van de Plesmanweg. De raad (met steun van onze fractie) koos voor de 

oostkant. Daarop trok het college het voorstel in met het verzoek het wederom in te dienen, 

maar dan met een betere en vollediger onderbouwing. Maar ook nu koos de raad weer 

(tegen het voorstel van het college in) voor de oostkant. Daarmee zijn wij zeer tevreden 

* Organisatie groenbeheer 

Minder tevreden (eufemisme!) zijn we met de uitkomsten van het debat over de wijze van 

organiseren van het groenbeheer. Voor ons was de beste optie overdracht van de taken naar 

Twente Milieu, maar daarin stonden we (vrijwel) alleen. De grote meerderheid wil intern 

verzelfstandigen, ook al zijn de plannen daarvoor nog vaag en de uitkomsten zeer onzeker. 

Een poging van onze kant om de besluitvorming uit te stellen tot er meer duidelijkheid is 

over de organisatieverandering (zie hieronder) haalde het ook niet. 

Organisatieverandering gemeente 

In de vorige nieuwsbrief hadden we het er al over: de gemeentelijke organisatie moet 

veranderd worden: project gericht met wijksturing. Daarnaast moet er geïnvesteerd worden  

in o.a. houding en gedrag van de medewerkers. Dit alles omdat de burger een laag 

vertrouwen heeft in de gemeente en haar bestuur. 

De D66 fractie is het er wel mee eens dat er wat moet gebeuren, maar dan wel op basis van: 

goed onderzoek naar de oorzaken van het lage vertrouwen, een goed uitgewerkt en door 



medewerkers gedragen plan van aanpak. Dat aan die voorwaarden was voldaan waren wij 

niet overtuigd toen op 2 november j.l. eerst een bedrag voor 2017 van € 700.000 

beschikbaar moest worden gesteld en vervolgens in de begroting 2018 nog eens € 

1.800.000. Wij hebben, met argumenten onderbouwd, daarom tegen deze 

beschikbaarstelling van middelen gestemd, nadat ons amendement voor 2018, om het 

gevraagde bedrag onder voorwaarden te reserveren, werd verworpen.  

Helaas zijn onlangs berichten naar buiten gekomen via de pers dat er onder het personeel 

van de gemeente grote onrust bestaat en weerstand tegen de veranderingen en de 

communicatie daarover. Daarmee is ons bange vermoeden dat een en ander nog 

onvoldoende draagvlak heeft bevestigd. 

Een door ons bij de begrotingsbehandeling ingediende motie om onderzoek in te stellen 

naar de oorzaak van het lage vertrouwen van de burgers in het bestuur is wel aangenomen. 

In diezelfde raadsvergadering zijn ook door ons ingediende moties over het niveau van 

onderhoud van de openbare ruimte en een over toegankelijkheid voor mensen met een 

beperking aangenomen. Over die laatste motie kunt u een toelichting op onze site vinden. 

Werkbezoek Pia Dijkstra 

 

Op 6 november j.l. heeft ons Tweede Kamerlid Pia Dijkstra een werkbezoek afgelegd aan het 

ziekenhuis van Almelo. Op onze site kunt u hierover meer lezen. Voorafgaand aan het 

bezoek vond nog een ontmoeting met onze raadsleden Jeroen, Gerrit en Martin plaats. 

Ledenbijeenkomst 20 december  

Op 20december, 20 uur, houden we een ledenbijeenkomst in wijkcentrum ’t Dok aan het 
Sumatraplein 1 in Almelo. We gaan dan ons verkiezingsprogramma definitief vaststellen. 

 

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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