


Het gaat goed
met Apeldoorn!

Het gaat goed met Apeldoorn! Na jaren van
financiële tegenspoed staan we er goed voor.
De gemeentelijke begroting is op orde!

Apeldoorn heeft niet stil gestaan. We hebben
veel geïnvesteerd in de Apeldoornse sport en
sportaccommodaties. Er is een prachtige
nieuwe atletiekbaan in het Orderbos
gerealiseerd. We hebben enorm genoten van
de Giro d’Italia en Serious Request. Apeldoorn
is gekozen tot excellente evenementenstad!

Het CDA Apeldoorn is blij dat veel dorpshuizen
en wijkgebouwen zijn opgeknapt. Er wordt
volop gebouwd in onze dorpen en wijken. En
ons wegenonderhoud is op orde.

Er gebeurt veel
in Apeldoorn!

Parken en wijken gaan we nog mooier maken;
waarbij we starten in De Maten en Apeldoorn-
Zuid. En de tunnel onder de spoorlijn bij de
Laan van Osseveld... Die gaat er komen! We
zijn trots op het gevelfonds, waarmee oude
panden in de binnenstad worden
gerestaureerd. En wat goed, dat een kop koffie
in ons stationsgebouw 'gewoon' weer kan.

Pijnpunten zijn er ook. Er is veel te doen over
'Lelystad'. Het CDA Apeldoorn zal er alles aan
blijven doen om laagvliegroutes over de
Veluwe te voorkomen. We blijven strijden voor
het beschikbaar houden van de grijze
container. En we blijven ons inzetten voor
goede zorg en een beter passend onderwijs.



We bouwen verder
aan Apeldoorn!

We kijken met vertrouwen naar de toekomst!

We bouwen verder aan een gemeente waarin
het goed en duurzaam wonen is. En waarin
zorg & onderwijs, sport & bewegen en cultuur
& erfgoed een belangrijke plek innemen. We
bouwen aan een gemeente waarin iedereen
mee kan doen! Waar voldoende plek is om
elkaar te ontmoeten.

Wat het CDA Apeldoorn betreft, blijft een
financieel gezonde gemeente daarbij de basis.
Dat betekent onder meer dat we werken met
de bestaande middelen; daar past geen
verhoging van de belastingen voor onze
inwoners en ondernemers bij.

Stem CDA
Apeldoorn!

Hoe gaan we aan het werk? Voor het CDA
Apeldoorn staan drie uitgangspunten centraal:

• Onze dorpen en wijken moeten schoon, heel
en veilig zijn. We willen onze buitenruimte nog
beter benutten, om elkaar te ontmoeten en om
in te bewegen.

• We vinden het van belang dat onze kinderen
veilig en gezond kunnen opgroeien en dat onze
ouderen zorgzaam ouder kunnen worden.

• Onze verenigingen en vrijwilligers zijn het
cement van onze samenleving. Ze verdienen
onze steun en waardering!



Onze kandidaten
voor Apeldoorn!

Apeldoorn

Voor meer informatie of vragen kunt u
contact met ons opnemen:

1. Nathan Stukker, Woudhuis
2. Jan Dirk van der Borg, Osseveld-Oost
3. Hans Wegman, De Parken
4. Alinda Fredriks, Apeldoorn-Zuid
5. José Bonenberg-Slagter, Het Loo
6. Hessel Dooper, Osseveld-West
7. Martin Fransen, De Sprengen
8. Joke Pennings-Hofman, De Sprengen
9. Elbert Mulder, Beekbergen
10. Henk Verheul, Loenen
11. Peter Buijserd, Klarenbeek, De Hooilanden
12. Berdy de Bie, Ugchelen
13. Anne-Fokke de Vries, Osseveld-Oost
14. Roger de Frankrijker, Apeldoorn-Zuid
15. Annie de Groot, Oosterhuizen
16. Marja van Waardhuizen, De Maten
17. Sjoerd Zijlstra, Apeldoorn-Zuidwest
18. Astrid Lubbers, Ugchelen
19. Kors Kool, Woudhuis
20. Jacomijn Zeijl-Sint Nicolaas, Beekbergen
21. Ruud Mijwaart, Beemte-Broekland
22. Suze de Vries-Scholtens, Woudhuis
23. Gerjan van Dijken, Apeldoorn-Centrum
24. Remon Enting, Woudhuis
25. Joke van Saane, De Parken
26. Giebe van der Scheer, De Haven
27. Jaap Douma, Driehuizen
28. Gerton te Winkel, Osseveld
29. Jan van Beckhoven, De Maten
30. Jeroen Bisseling, Sprengenbos
31. Ron Sint Nicolaas, Beekbergen
32. Arie Koster, Spainkbos
33. Henk Wilts, Berg en Bos
34. Miep Giezeman-Hendriks, Sprengenbos
35. Gerhard Bos, Het Loo
36. Jacqueline van Leeuwen, Sprengenbos

telefoon 055 580 1113
e-mail cda@apeldoorn.nl
twitter CDA_Apeldoorn

facebook CDAApeldoorn
website www.cda.nl/apeldoorn

fotografie Rob Voss


