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-Speciale editie- 

#whatsupingouda campagne CDA 

Het lijkt allemaal nog ver weg maar maart 
2018 is het zover. Dan zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen.  

Het betekent het samenstellen van een nieuwe 
lijst, het voorbereiden van een 
verkiezingsprogramma en uiteraard het voeren 
van een sterke en zichtbare campagne. Voor 
een stad die we door willen geven,….. 

We vragen uw hulp, inzet en ook suggesties. 
Hoe? U leest er meer over in deze speciale 
editie van deze nieuwsflits. Want samen 
maken we de stad nietwaar? Ook treft u 
informatie aan van het bestuur (pg 3).  

Huibert van Rossum, Teun Hardjono, Eppy 
Boschma en Martijn van der Wind 

Verkiezingsprogrammacommissie 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 
het CDA is de verkiezingsprogramma 
commissie vastgesteld. Daarin nemen 
wethouder Jan Willem van Gelder, raadslid 
Eppy Boschma en CDA lid Sjoerd Keulen deel. 
Al tijdens de ALV werd stilgestaan bij de vraag 
wat u als lid van het CDA belangrijke thema’s 
vindt. Een inspirerende bijeenkomst en 
werkwijze! 

Het smaakt naar meer!  
De komende maand wordt zoveel mogelijk 
input verzameld met u, de Gouwenaar, 
organisaties en instellingen. Kortom; met 
iedereen die een bijdrage wil leveren.   

De #whatsupingouda campagne 

Vanuit de CDA fractie – en de 
verkiezingsprogramma commissie maakt daar 
dankbaar gebruik van – is de zogenaamde 
#whatsupcampagne in Gouda gelanceerd.  

Belangrijke vragen: wat vindt u van belang 
voor de Gouwenaar en Gouda? Waar moeten 
we staan in 2022? Wat kan anders en beter?  

De komende weken staat deze campagne in 
het teken van het verzamelen van informatie 
en suggesties voor het samenstellen van een 
concept- verkiezingsprogramma. Ook via 
social media zullen we deze campagne 
ondersteunen en hopen dat u daarbij als 
ambassadeur wilt helpen door berichten ook te 
verspreiden (twitter en facebook).  

De bedoeling is dat de commissie het concept 
verkiezingsprogramma in juli oplevert waarna 
de leden zich erover kunnen buigen en het 
bestuur een Algemene Ledenvergadering 
uitschrijft in September.  

Vervolgens zet de fractie de #whatsupingouda 
campagne structureel door. Gericht op het 
geven van ruimte aan ‘de kracht van de 
samenleving’ en initiatieven van de 
Gouwenaar. Actief ideeën van de Gouwenaar 
betrekken bij de vraagstukken die op het 
politieke bord van het CDA komen, is iets dat 
via deze campagne structureel een plek krijgt. 
Passend bij de huidige tijd waarin de politiek 
faciliteert en ten dienste staat aan de 
samenleving. We willen zichtbaar en 
herkenbaar zijn en een luisterend oor bieden.  

Doet u mee? Dit kan op 5 manieren:
1 mee op bezoek te gaan in Gouda 
2 naar het wereldcafé op 6 juli te komen 
3 ons van suggesties voorzien 
4 aanmelding social media ambassadeur 
5 onderstaande mini-enquête in te vullen 
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1. Op bezoek 
De komende weken zijn we als 
verkiezingsprogramma commissie maar ook 
als fractie veelvuldig op pad. We bezoeken 
bijna alle wijken en spreken veel bewoners.  

Ook gaan we in gesprek met 
vertegenwoordigers van diverse organisaties, 
kerken, scholen en verenigingen. Vaak op 
dinsdagavond maar ook andere tijdstippen 
worden benut voor deze bezoeken.  

U bent van harte uitgenodigd om mee te 
gaan. Wilt u meer weten over tijdschema en 
planning? Mailt u dan 
eppy.boschma@gouda.nl of bel 06-53391341. 

2.Wereldcafé ‘van Parijs naar Gouda’ 
Bij Croda 6 juli om 20 uur –met opgave!- 
Op 6 juli om 20 uur organiseren we als follow 
up van onze politieke café’s een wereldcafé 
waarin we een bezoek brengen aan het bedrijf 
Croda. Onlangs openden ze een nieuwe en 
zeer innovatieve  biovergistingsinstallatie.  

We bezoeken het bedrijf en gaan er in gesprek 
met ondernemers die onder meer actief zijn in 
het duurzaamheidplatform in Gouda over de 
betekenis van de wereldwijde 17 duurzame 
ontwikkelingsdoelen, die als opvolgers van de 
millennium development goals eind 2015 
wereldwijd zijn aangenomen. De doelen gaan 
onder meer over minder armoede en arbeid 
voor iedereen maar ook het klimaatverdrag 
van Parijs valt eronder.  

Vandaar de titel ‘Van Parijs naar Gouda’. Wat 
betekenen deze werelddoelen concreet in 
Gouda en voor ons? Hoe acteert Croda daarin 
en wat vinden zij belangrijk de komende jaren? 
Vanuit de werkgeversorganisatie VNO-NCW 
schrijft raadslid Eppy Boschma een boekje 
over deze 17 doelen en zal er die avond vanuit 
werkgeversperspectief meer over vertellen.  

Reserveert u alvast 6 juli om 20 uur? 
Opgave noodzakelijk en dat kan via 
eppy.boschma@gouda.nl

3.Ons van suggesties voorzien? 
Graag horen we van u welke suggesties u 
heeft en wat u ons mee wilt geven over wat u 
van belang vindt voor Gouda. Wat moet er 
volgens u in het verkiezingsprogramma komen 
te staan? Wilt u meedenken/schrijven? Dan 
bent u daartoe van harte uitgenodigd. U kunt 
zich melden via eppy.boschma@gouda.nl

Wilt u ons een tip meegeven met wie we in 
gesprek moeten gaan? Geeft u het door. 

4.Aanmelding social media ambassadeur 
Velen van ons twitteren en gebruiken 
whatsapp en facebook. Doet u dat ook? Zullen 
we elkaar dan versterken? U kunt ons helpen 
door berichten te retweeten en via facebook 
berichten te delen. Meldt u zich aan als 
ambassadeur? Dan ontvangt u nadere 
informatie.  

5.Vult u onderstaande mini-enquête in?  
U kunt ons ook helpen door onderstaande 
mini-enquête in te vullen en te retourneren 
voor 29 juni aan eppy.boschma@gouda.nl.  

Vraagt u ook eens uw buurman, buurvrouw, 
familielid of kennis wat zij willen meegeven. 
Dat hoeft niet iemand te zijn die CDA lid is. Wij 
ontvangen graag verschillende meningen 
vanuit de Goudse samenleving breed.  

Mini-enquête: 3 vragen 

A.Wat vindt u het belangrijkste voor Gouda om 
te verbeteren? Uw top 3: 

1:  

2:  

3:  

B.Heeft u in uw eigen straat/wijk een 
onderwerp waarvan u vindt dat het opgepakt 
moet worden vanuit het CDA Gouda? 

C. Heeft u in Gouda een onderwerp waarvan 
u vindt dat CDA Gouda er werk van moet 
maken?  

Graag uiterlijk 29 juni retourneren via 
eppy.boschma@gouda.nl of inleveren op Albrechtsveld 86 
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Van het bestuur 

Tijdpad Gemeenteraadsverkiezingen CDA 
Gouda 

Gebaseerd op bestuursbesluit d.d. 15 maart 
2017 

• 31 mei: sluiting kandidaatstelling 

• 22 juni: deadline bewilliging 
(aanvaarding kandidatuur) 

• Voor de zomer: voordracht kandidaat-
lijsttrekker 

• Uiterlijk 1 augustus: 
conceptverkiezingsprogramma wordt 
naar de leden verstuurd met 
mogelijkheid amendementen in te 
dienen  

• Donderdag 7 september*: ALV waarin 
lijsttrekker door leden wordt 
vastgesteld + vaststelling 
verkiezingsprogramma (behandeling 
amendementen) 

• Donderdag 5 oktober*: ALV met 
vaststelling kandidatenlijst  

* Onder voorbehoud van locatie en 
beschikbaarheid 

Foto: advertentie zoals deze in Goudse Post en De Gouda 
heeft gestaan in mei  

ALV CDA Zuid-Holland: 13 juni 20 uur 

Graag wijzen we u op de ALV van CDA Zuid-
Holland, op dinsdag 13 juni in Waddinxveen.  

Het belooft een interssante avond te worden 
met onder meer de verkiezing van de nieuwe 
voorzitter en vicevoorzitter.  

Voor voorzitter zijn Jan Heijkoop en Relus 
Breeuwsma in de race. De ALV wordt 
gehouden in het Cultuurhuys De Kroon en 
begint om 20 uur.  

Meer informatie en de vergaderstukken zijn te 
vinden op  
https://www.cda.nl/zuid-
holland/actueel/nieuws/153449/ 


