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ZIJ EN WIJ ZIEN
KANSEN!

KANSEN ZIEN….!
Beste CDA’ers,
21 MAART 2018: dé datum voor de gemeenteraadverkiezingen, nadert snel.
We worden bestookt met informatie en stellingnames vanuit
allerhande bronnen. De ene bron wat zuiverder dan de andere.
Maar wij laten wij ons niet van de wijs brengen..!
Als CDA - afdeling Nuenen c.a. houden wij vast aan onze
eigen heldere doelen die we willen realiseren…. KANSEN ZIEN!
We horen en lezen dat Nuenen onderdeel wordt van
Eindhoven. Dit is de wens van het zittende provinciebestuur
en enkele bestuurders in Eindhoven. Formeel is dit nog niet
zo, en zeker niet voor 2021..!
Ongeacht de toekomst staat het CDA voor het belang van
Nuenen. Dat is het belangrijkste. Daarvoor moeten wij een zo
goed mogelijk resultaat behalen in de komende verkiezingen.
Dan ook kunnen we de doelen uit ons programma zoveel
mogelijk realiseren.
Wat kunt u verwachten??







U heeft ons verkiezingsprogramma in de ALV van 25
oktober 2017 goedgekeurd . De definitieve versie
staat nu op onze website.
De website is helemaal up-to-date en we raden u aan er
eens rustig naar te kijken. (www.nuenen.cda.nl)
De definitieve versie hebben we voor u toch ook nog
bijgevoegd. Aan vragers, geïnteresseerden in uw
omgeving kunt u het programma dan eventueel
makkelijk doorsturen.
De LON heeft iedere politieke partij in Nuenen vijf
minuten filmtijd ter beschikking gesteld . Deze films
zullen via het LON-kanaal regelmatig vertoond worden
tot aan de verkiezingen.
We hebben als CDA een draaiboekje samengesteld en
afgelopen week zijn de opnames gemaakt. In de film
komen de eerste vijf kandidaten allemaal kort aan het
woord en ook Caroline van Brakel onze wethouder.
Ook van deze film is het thema “KANSEN ZIEN”.
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Elementen uit deze film gaan we ook gebruiken op Facebook om zo heel
gericht bepaalde doelgroepen met onze boodschap te bereiken.
Op 12 maart is er in het Pleincollege een avond waarop de inwoners van
Nuenen kunnen zien en horen waar elke partij voor staat. Natuurlijk ook
welke kansen het CDA ziet.
Op 17 maart komt er een verkiezingsdebat in Het Klooster waarbij onze
lijsttrekker Erik Groothoff zeker van zich zal laten horen.
De verkiezingsposters zijn nu gedrukt en hangen vanaf woensdag 13
februari op de borden. U vindt hieronder een voorbeeld.
Wilt u zelf een poster ontvangen of weet u nog een geschikte plaats voor
de poster, laat het ons secretariaat weten en wij bezorgen u er graag een
graag een (of komen die plaatsen.)
In Rond de Linde van 8 maart zal een CDA-folder mee gedistribueerd
worden naar alle huishoudens in Nuenen. Op deze wijze hopen wij dat
onze boodschap zo breed mogelijk bekend wordt.
We zullen ook nog een aantal redactionele artikelen laten plaatsen in de
lokale pers, al dan niet vergezeld van een CDA-advertentie.
We kijken ook welke evenementen er de komende tijd zijn waar we (of) bij
aanwezig zullen zijn of waaraan we via Facebook aandacht zullen
schenken.

Met dit overzicht hopen wij u een indruk te geven waar het CDA-Nuenen c.a.
voor staat en waar we de komende tijd als campagneteam mee bezig zijn in
Nuenen.
Aarzel niet om contact op te nemen als u zelf “Kansen Ziet” of ideeën heeft
waarop we kunnen inhaken.
Stem woensdag 21 maart CDA- Nuenen c.a.
Stem lijst 5
Vriendelijke groeten,
Het CDA-campagneteam
cdanuenen@onsnet.nu

