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Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van juni met actuele zaken en 
informatie van het CDA Nunspeet. 

 Veel leesplezier toegewenst. 

Fractie en Bestuur CDA Nunspeet 
 

 

CDA Lokaal 

Deze nieuwsbrief staat bijna 
geheel in het teken van de 
komende 
gemeenteraadsverkiezingen in 
maart 2018 

 

Als eerste de oproep van 
het bestuur 

 

 

 

 

 

Kandidaten en de groslijst 

 

De verkiesbare plaatsen 

 

 

 

 

Wie wil zijn of haar naam 
verbinden aan de CDA-
kandidatenlijst? 

 

 
 

Een nieuwe lente, een nieuw geluid!  
Dat zijn de eerste woorden van de “Mei”, het beroemde werk van de schrijver 
Herman Gorter. Hij schreef die woorden in 1889. Volgend jaar is het 2018. 
Op de eerste lentedag van 2018: verkiezingen voor de gemeenteraad. Op de 
eerste dag van een nieuwe lente: 21 maart 2018. 
 
Een nieuw geluid? Ja en neen. Neen, in die zin dat CDA Nunspeet ook na de 
verkiezingen van 2018 zal voortgaan met constructieve politiek in het 
belang van onze mooie gemeente en in het belang van alle inwoners van 
Nunspeet, Elspeet, Hulshorst en Vierhouten. Ja, in die zin dat we er als CDA 
Nunspeet op rekenen met meer zetels in de gemeenteraad te komen. Dit kan 
alleen wanneer er meer mensen op kandidaten van CDA Nunspeet stemmen. 
Meer mensen die vertrouwen hebben in onze idealen en standpunten en het 
praktisch handelen van CDA  Nunspeet.  
 
Graag roepen we u op om hieraan mee te werken: meer kiezers voor CDA 
Nunspeet. En dat kan nu al! Bij de voorbereiding van het programma voor 
de periode 2018-2022 van CDA Nunspeet, bij het opstellen van de 
kandidatenlijst, bij de verkiezingscampagne. Bestuur en fractie werken er al 
aan. Met CDA-leden, CDA-kiezers en CDA-sympathisanten wordt het 
succesvoller. In de komende maanden gaan we er mee aan de slag zodat we 
er  in  de algemene ledenvergadering  ‘formeel’ een klap op kunnen geven: 
op het programma, op de kandidatenlijst en de hoofdlijnen in de campagne.  
 
Natuurlijk kennen we onze huidige CDA-gemeenteraadsleden: Koos Meijer 
en Karel van Bronswijk. Zij zijn voor de periode 2018-2022 wederom 
beschikbaar voor het werk in de Nunspeetse gemeenteraad. Zij hebben naar 
het oordeel van het bestuur van CDA Nunspeet hun werk voortreffelijk 
gedaan. En dat met grote deskundigheid, geweldige inzet en tomeloze 
energie! In de beste CDA-traditie zijn ze als volksvertegenwoordigers in en 
buiten de raad actief. 
 
Al enig tijd zijn wij bezig om de eerste zes á zeven plaatsen op de lijst, die tot 
verkiezing in de gemeenteraad kunnen leiden; de zogenaamde verkiesbare 
plaatsen, gevuld te krijgen. En dat verloopt tot nu toe zeer succesvol en daar 
zijn wij heel erg blij mee.   
 
Vervolgens zijn en gaan wij op zoek naar namen van mensen die hun naam 
willen verbinden aan de CDA-kandidatenlijst.  
 
Voor die plaatsen gaat het erom dat de lijst zichtbaar en royaal gesteund 
wordt!  De eerst stap om tot een evenwichtige lijst te komen is de opstelling 
van de groslijst. Het bestuur van CDA Nunspeet vraagt dan ook uitdrukkelijk 
aan de leden namen te noemen van personen die ze graag op de 
kandidatenlijst zien staan. Ook CDA-kiezers en CDA-sympathisanten kunnen 
namen noemen.  Men hoeft niet na te gaan of een persoon dat wel wil en of 
hij of zij wel lid is van het CDA. Dat doet het bestuur. Om uiteindelijk wel op 
de groslijst te komen moet men natuurlijk wel CDA-lid zijn of alsnog CDA-lid 
worden.  



 
 
 
De kandidatencommissie  
 
 
 
Oproep groslijst 

 

Vanuit de groslijst wordt de CDA-kandidatenlijst opgesteld. Hierbij speelt de 
kandidatencommissie een belangrijke rol. Deze commissie bereidt een 
advies voor aan de algemene ledenvergadering, die de kandidatenlijst 
vaststelt. De kandidatencommissie bestaat uit:  

• André Russchen, (voorzitter)  
• Carla Egbring-van der Werf en  
• Henk van Diggelen  

 
Voor het samenstellen van de groslijst vraagt het bestuur van CDA Nunspeet 
leden, kiezers en sympathisanten om namen te noemen van personen die zij 
geschikt achten voor een plaats op de CDA-kandidatenlijst voor de 
raadsverkiezingen van 21 maart 2018.  
Het bestuur ziet uw suggesties graag vóór 15 september a.s. binnenkomen. 
U kunt namen en adressen via de mail, schriftelijk of mondeling doorgeven 
aan: 

de voorzitter  
Bert de Jong 
Niersenseweg 6 
8076 PW Vierhouten 
0577-410445 
epdejong@planet.nl 
 

de secretaris 
Mariëlle Dekker-Busch 
Prinses Christinastraat 38 
8071 LR Nunspeet 
0341 262 621 
secretariaat@cdanunspeet.nl  
 

 

  

CDA100 Nunspeet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volg de CDA-fractie 
 

CDA100 is het door ons gekozen traject om tot een actuele en 
aansprekend verkiezingsprogramma te komen. Een vernieuwend item 
daarbij is er op basis van een op hoofdlijnen opgesteld 
verkiezingsprogramma in een aantal sessies met zoveel mogelijk 
personen en organisaties over de invulling van het partijprogramma 
2018 – 2022 (VK18) wordt gesproken. Het doel daarvan is vooral meer 
betrokkenheid, draagvlak en uitstraling te krijgen. De geplande datum 
voor CDA100 is  

 

woensdagavond 20 september 2017 
 

De CDA-inbreng in de diverse commissies en in de gemeenteraad zijn te 
beluisteren via http://nunspeet.raadsinformatie.nl/ Op die site vindt u ook 
alle agenda’s en de daarbij behorende stukken. De raadsvergaderingen zijn 
ook live te volgen op RTV Nunspeet. 
 
 

 
Ik meld mij aan als lid van het 
CDA! 
 
Ctrl+klik op het logo  
om je aan te melden 

 

 

 

CDA-lidmaatschap 
Herken jij je in het CDA, draag je CDA Nunspeet een warm hart toe en vindt 
je dat CDA Nunspeet waar maakt waarvoor ze staat: “midden in de 
samenleving werken aan de toekomst van Nunspeet “?  
 
Zo ja? Doe met ons mee en wordt lid van het CDA! 
 
 
 
 
 
 

 

 

www.cdanunspeet.nl 

info@cdanunspeet.nl Volg CDA Nunspeet op 

  Klik hier 

voor uitschrijven 

van deze 

nieuwsbrief  
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