
   
 

Nieuwsbrief mei 2018  

Alles over uw lokale CDA partij! 

  

Uitnodiging Algemene ledenvergadering CDA Raalte. 
 

Het bestuur van het CDA-afdeling Raalte nodigt u uit voor 
haar Algemene Ledenvergadering op woensdag 30 mei 2018 

om 20.00 uur in Hotel “De Zwaan” in Raalte. 
 

 

Agenda. 
1. Opening 
2.  Mededelingen van bestuur 
3. Ingekomen stukken 
4. Verslag algemene ledenvergadering 13 december 2017 (zie website CDA Raalte) 
5. Evaluatie gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 
6. De formatie door fractievoorzitter Guus Temmink 
7. Jaarrekening 2017 en een begroting 2018, inclusief verslag kascommissie 
8. Wijzigen in Samenstelling Bestuur: 

a. Te benoemen Jeroen Flierman als bestuurslid 
b. Mirko Schokker aftredend, wel herkiesbaar 
c. Arno Kleine Staarman aftredend, wel herkiesbaar 

9. 20.45 uur Pauze 
10. 21.00 uur “In gesprek met de nieuwe fractie” 
11. Rondvraag.      
12. 22.00 uur Sluiting 
 
Na afloop bent u van harte uitgenodigd om onder het genot van een drankje nog even na te praten. 
 
Het bestuur stelt het zeer op prijs, indien u een gast uitnodigt. 
 
Namens het Algemeen Bestuur van het CDA-afdeling Raalte.  
 
F. Wichink Kruit    A.M. Kleine Staarman 
voorzitter    secretaris 
 
Afmelden voor de vergadering: 
A.M. Kleine Staarman  
: 06-83530195 na 18.00 uur  
: akleinestaarman1975@gmail.com 
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Van de voorzitter 

De verkiezingen voor de gemeenteraad zijn achter de rug. Alle lof voor allen die zich hebben ingezet 

en/of beschikbaar hebben gesteld. We hadden een lijst van 24 kandidaten, waarvan gezegd dat de 

eerste 12 zich direct wilden inzetten voor een plek in de gemeenteraad. Ik was en ben trots op zeker 

deze eerste 12. Het was geweldig te constateren dat deze kandidaten ontzettend gemotiveerd waren 

om als team naar voren te komen. Het enthousiasme straalt er nog steeds vanaf! En het was ook 

opvallend dat onder de laatste 12, de zogenaamde lijstduwers, super enthousiaste kandidaten 

aanwezig zijn. Persoonlijk vind ik dat het behaalde resultaat dan tegenvalt. Eerder heb ik geroepen 

dat ik ging voor 9 raadszetels. Het zijn er 6 geworden. In de komende Algemene Ledenvergadering zal 

een analyse gegeven worden van de resultaten. Ik nodig u van harte uit mee te discussiëren over 

deze bevindingen.  

Het raadsbeeld toont een voortgaande versplintering in steeds kleinere fracties. Je kunt zeggen dat 

er democratisch gezien winst is geboekt. Kiezers brengen steeds bewuster hun keuze uit. Zelf ben ik 

er nog niet uit of de ontwikkeling, waarbij er steeds meer partijen in onze vertegenwoordigende 

organen zitten, goed is. Onmiskenbaar voelen kiezers zich meer vertegenwoordigd door een grotere 

keuzemogelijkheid. Het lijkt dat kiezers niet hun keuze bepalen op de inhoud van programma’s, maar 

op beelden van partijen en personen, die hun afkeer uiten op de zittende collegepartijen. We zullen 

hier als partij rekening mee moeten houden. Nog maar iets meer dan de helft van de kiezers zich 

geroepen een stem uit te brengen voor hun lokale vertegenwoordiging.  

“De toekomst van het CDA Raalte als een netwerkpartij!” 

Ik heb mezelf daarbij de vraag gesteld wat het effect hiervan is op onze strategische en operationele 

agenda. Als lokaal bestuur hebben we in ieder geval de verantwoordelijkheid voor het realiseren van 

de operationele agenda. Denk bijvoorbeeld aan de werkzaamheden behorende bij de 

gemeenteraadsverkiezingen, inzet social-media (van leden naar likes) en scouten & opleiden. 

De vraag die nu voor ligt is hoe onze strategische agenda eruit moet zien. Als bestuur moeten we 

ervoor zorgen dat in de veranderende scope de randvoorwaarden zijn geregeld om ruimte te maken 

voor waar het werkelijk om gaat. Het ledenaantal van de meeste politieke partijen (en ook van het 

CDA) loopt terug, terwijl de interesse van mensen in politiek groot blijft. Mensen lijken eerder te 

kiezen voor organisatie van onderop: voor netwerken van mensen uit een bepaalde doelgroep of 

rond een bepaald thema. Netwerken kunnen heel tijdelijk zijn.  

Persoonlijk zie ik de toekomst van het CDA dan ook als een netwerkpartij waarbij de thema’s waar 

omheen we ons organiseren bepalend zijn voor inhoud en vorm van onze agenda.  

En nu, anno mei 2018 zijn velen alweer bezig met de volgende verkiezingen. Op 21 maart 2019 zijn er 

namelijk de verkiezingen voor het Waterschap en de Provinciale staten. Het provinciaal bestuur van 

het CDA is verantwoordelijk voor de organisatie voor het CDA. Bij deze roep ik kandidaten voor een 

plek op de kandidatenlijst zich te melden. Dat kan door een e-mail naar mij te sturen. Ik zal u dan de 

verdere informatie doen toekomen. 

Frans Wichink Kruit, voorzitter 
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De eerste maand nieuwe gemeenteraad 

Op 29 maart zijn Aaltje, Jacques, Irene, Jeroen, Elroy en ik geïnstalleerd als gemeenteraadslid voor 

onze mooie gemeente Raalte. De nieuwe raadsperiode zijn we gestart zoals we de campagne zijn 

ingegaan: vol energie! 

In onze speech tijdens de installatie-avond hebben we direct ons visitekaartje afgegeven. Wij willen 

een andere manier van politiek voeren; samen met de andere fracties maar nog meer met de 

bewoners van Raalte. Als basis van dit handelen, hebben we de term "Roalter akkoord" 

geïntroduceerd; proberen vanuit de inhoudelijke verbinding de uitdagingen voor Raalte aan te gaan. 

“Vanuit de verbinding de uitdagingen voor Raalte aangaan!” 

Het concept van dit akkoord is nagenoeg gereed. De inhoud maar ook het proces er naar toe, geeft 

veel spirit voor de toekomst. 

Nu ik dit schrijf, ligt het formatieproces even stil in verband met de voorjaarsvakantie. Na deze 

vakantie gaan we met volle kracht vooruit om het bestuur van Raalte in te vullen. 

Fractievoorzitter Guus Temmink  

CDA Salland bezoekt Europarlementariër Annie Schreijer – 

Pierik in Straatsburg op woensdag 3 oktober 2018 

Annie Schreijer – Pierik heeft de CDA afdelingen in “Salland” uitgenodigd voor een bezoek aan het 

Europees Parlement in Straatsburg. Het tweedaagse bezoek staat gepland op woensdag 3 en 

donderdag 4 oktober 2018. Tijdens het bezoek heeft de groep: 

 

• een rondleiding in het Europees parlement in Straatsburg; 

• een presentatie „Werking Europees Parlement en EVP-fractie”; 

• en is er gelegenheid om Straatsburg te bezoeken. 

 

Voor nadere informatie kunt u ook bellen met Arno Kleine Staarman : 06-83530195 na 18 uur. 


