
Bekijk dit in uw browser

D66 krijgt het voor elkaar

Onderwerpen:
• Andere opmaak; waarom?
• Uitslagen lijsttrekkerverkiezingen
• Openstelling aanmelding raadskandidaten
• Uitnodiging en Agenda met bijlagen ALV 14 juni 2017
• Presentatie Aart Karssen: Nieuwe Omgevingswet (aansluitend op ALV)
• Twitter peiling in Dalfsen

Andere opmaak; waarom?
Deze Nieuwsbrief is opgemaakt met het door D66 landelijk beschikbaar gestelde programma 
MailCamp. Dit programma maakt het mogelijk om vanuit een centrale server Nieuwsbrieven te 
versturen. Dit wordt vanuit de optiek van cyber-security veiliger geacht. Zo wordt geen gebruik 
meer gemaakt van programma’s op privé pc’s waardoor de kwetsbaarheid voor cyber-
aanvallen wordt beperkt.

Uitslagen lijsttrekkerverkiezingen.
Op 28 mei is de afdelingsverkiezingscie bijeen geweest om de uitslagen van de 
lijsttrekkerverkiezingen in onze gemeenten vast te stellen.

De gekozen lijsttrekkers hebben hun verkiezing aanvaard. Het zijn:
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• Hardenberg: Jacco Rodermond.    Zie procesverbaal uitslag
• Ommen: Henri Mors                      Zie procesverbaal uitslag
• Dalfsen: Ben Schrijver.                  Zie procesverbaal uitslag

De Lijsttrekkers gaan de komende tijd aan de slag met het werven van overige kandidaten, de 
verkiezingsprogrammacommissie en de voorbereiding op de campagne.

De Nieuwe lijsttrekkers Jacco Rodermond, Henri Mors en Ben Schrijver

Openstelling aanmelding kandidaat-raadsleden
Per 1 juni wordt de aanmelding als raadskandidaat opengesteld in alle drie de gemeenten. 
Hierbij wordt u verzocht om gebruik te maken van het aanmeldingsformulier:

Aanmeldingsformulier kandidaten Dalfsen
Aanmeldingsformulier kandidaten Ommen
Aanmeldingsformulier kandidaten Hardenberg

Het formulier kan na printen en invullen worden opgestuurd (met de vereiste bijlagen) aan

De verkiezingscommissie,
p/a Heemserveldweg 1-B;
7796 HW Heemserveen.

U kunt ook het ingevulde formulier en de vereiste bijlagen scannen en per mail opsturen aan 
secretaris@d66vechtdal.nl.

Tijdens de ALV van 27 jan jl is vastgelegd in het Deelnamebesluit dat de aanmeldingstermijn 
sluit op 31 juli. Het bestuur zal echter op de komende ALV (14 juni) voorstellen om deze termijn 
te verlengen naar 31 augustus. De formulieren vermelden de verlengde sluitingsdatum onder 
voorbehoud van de instemming hiermee van de ALV.

Tussen 8 en 20 september zal er dan een gelegenheid moeten worden georganiseerd waarbij 
de kandidaten zich aan de leden kunnen presenteren. Het e-voting proces (o.m. over de 
volgorde op de lijst) volgt dan op 20 september zodat de vaststelling van de kieslijsten per 5 
oktober kan zijn gerealiseerd.
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Woensdag 14 juni 2017:

Algemene Afdelings 

Ledenvergadering

Locatie:
Den Herdenbergher
Oosteinde 32,
7772 CB Hardenberg
Aanvang: 19:30 uur

Aart Karssen presenteert de 
nieuwe Omgevingswet.

Aansluitend op de ledenvergadering van 14 juni 

te Hardenberg geeft Oud-Statenlid Aart Karssen 

een presentatie over de nieuwe Omgevingswet.

Dit is een belangrijk onderwerp omdat gebleken 

is dat (kandidaat-) raadsleden door middel van 

een goede voorbereiding op en kennis van de 

nieuwe Omgevingswet veelal in staat zijn om een 

Uitnodiging en Agenda ALV 14 juni 2017

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst middels de knop AANMELDING

AANMELDING

AGENDA: (download de volledige agenda hier)
1. Opening.
2. Vaststelling verslag ALV dd 27 januari 2017
3. Mededelingen Bestuur.
4. Verkiezing Bestuurslid.
De zittingstermijn van Bestuurslid Bernard Smalbraak is op 4 juni 2017 afgelopen.  Daardoor is 
een vacature ontstaan. Bernard is eenmaal herkiesbaar.
Eventuele tegenkandidaten worden verzocht zich te melden bij de secretaris tot 24 uur vóór 
aanvang van de vergadering.
5.  Presentatie door de gekozen lijsttrekkers.
6.   Stand van zaken opstelling Verkiezingsprogramma.
7.  Instelling Campagnecommissie.
8.  Aanvullende besluiten te nemen m.b.t. de GR 2018.
9.  Wat verder ter tafel komt / Rondvraag.

AGENDABIJLAGEN
• Volledige agenda
• Verslag 11e ALV dd 27 januari 2017
• Voorstel Plan van Aanpak Verkiezingsprogrammacommissie

Aansluitend:
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zeer groot gedeelte van het D66 

verkiezingsprogramma te verwezenlijken!

Steun ons en help Nederland vooruit Doneer nu!

 Facebook  Twitter  LinkedIn

Twitter als opiniepeiling?

Onlangs is het middel twitter ingezet om een peiling te houden onder de gebruikers van twitter 
naar de in te stellen snelheid aan de Jagdlusterallee. De raad Dalfsen krijgt binnenkort de 
keuze of deze weg 60 km/h moet worden met behoud van bomen of dat deze weg 80 km/h 
moet worden met het kappen van bomen. D66 Dalfsen vindt dat de bomen moeten blijven 
bestaan en de snelheid teruggebracht moet worden naar 60 km/h. Twitteraars kregen de vraag 
voorgelegd college houdt vast aan 80 km/h en bomenkap aan de Jagdlusterallee ”Wat vind jij? 
A: 80 km/h en
Lees meer:

U krijgt deze mail omdat u bent ingeschreven met het emailadres: henrimors@gmail.com

Klik hier indien u dit niet meer wilt ontvangen.
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