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De ALV VVD Woensdrecht op 27 september 2017

Manus Bolders
nieuwe lijsttrekker VVD Woensdrecht
Op woensdag 27 september 2017 in De
Blauwe Pauw te Ossendrecht werd een
algemene ledenvergadering van het VVD
Lokaal
Netwerk
RoosendaalWoensdrecht gehouden. Alle leden van
het Lokaal Netwerk RoosendaalWoensdrecht hadden toegang tot deze
ledenvergadering en konden aan de
beraadslagingen deelnemen. Alleen
gewone leden die woonachtig zijn in de
gemeente Woensdrecht en op de dag
van de ledenvergadering ten minste zes
maanden lid zijn, hadden ook stemrecht.
Er was een uitgebreide agenda met
3 hoofdpunten voor de gemeenteraadsverkiezingen in Woensdrecht in maart 2018:

1. We kiezen een lijsttrekker.
2. We stellen de groslijst met kandidaat-raadsleden vast (nog niet de volgorde).
3. We debatteren voor de eerste keer over het concept verkiezingsprogramma.

Het was een uiterst belangrijke ledenvergadering waar we met alle leden in Woensdrecht
een goede discussie hadden over de lijsttrekker, de lijstduwer, de groslijst/verkiezingslijst,
het concept verkiezingsprogramma en dus de toekomst van de VVD in Woensdrecht.

Nadat Martin aan de vergadering met een indrukwekkend, duidelijk en goed
gemotiveerd betoog te kennen had gegeven niet als lijsttrekker te willen
optreden bij de komende verkiezingen was het voor de aanwezige leden
stemmen en kiezen tussen Manus Bolders en Edwin van Sprundel.
De uitslag liet geen twijfel:
nr. 1. Manus Bolders .
Vervolgens gaf Martin aan om zeker wel lijstduwer te willen zijn. De
vergadering sprak nog eens de grote waardering uit voor al het werk dat Martin
de afgelopen jaren heeft verzet voor de VVD Woensdrecht.
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Met de verkiezing van de lijsttrekker Manus Bolders en de lijstduwer Martin
Groffen ziet de groslijst zoals op deze ledenvergadering vastgesteld, er nu als
volgt uit
Manus Bolders

Lijsttrekker

Averdieck, Ronald
Bakker, Marius
Boussen, Annelie
Boussen, Roger
Kielman, Henk
Kuijlen, Gerda
Kuijlen, Niels
Mouwen, Robbert
Muller, Rudy
Pals, Joey
Slagboom, Teus
Speekenbrink, Ingrid
Sprundel van, Edwin
Sprundel van, Quincy
Willeboordse, Robbert-Jan
Martin Groffen

Lijstduwer

Tevens is er na de vergadering een persbericht samengesteld dat hieronder is
weergegeven.
Persbericht VVD Woensdrecht 28-09-2017
Fractievoorzitter Manus Bolders wordt de VVD lijsttrekker voor de
Woensdrechtse gemeenteraadsverkiezingen in 2018
Tijdens de ledenvergadering op 27 september 2017 is Manus Bolders gekozen tot
lijsttrekker voor de Woensdrechtse gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Buiten
Manus Bolders stelde zich ook Edwin van Sprundel verkiesbaar. Edwin van
Sprundel trad hiervoor af als voorzitter. Dit is conform de huisregels van de VVD
qua integriteit.
Martin Groffen trok aan het begin van de vergadering zijn kandidaatschap als
lijsttrekker in.
Martin Groffen, de huidige wethouder, sprak voor de kandidaatstelling de
Algemene Ledenvergadering toe. Het was zijn oproep die er voor zorgde dat
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Manus Bolders en Edwin van Sprundel zich kandideerden. Mede op de oproep dat
hij verjonging wilde en dat hij een periode van twaalf jaar wethouderschap
genoeg vindt om hier gevolg aan te geven.
Tevens is de zogenaamde groslijst vastgesteld. Dit is een lijst op alfabetische
volgorde van de personen die zich bereid hebben verklaard om op de
kandidatenlijst te komen. De definitieve volgorde van de kandidatenlijst wordt
tijdens de ledenvergadering op 2 november 2017 vastgesteld.
De lijstduwer is op deze vergadering na de verkiezing van de lijsttrekker ook
gekozen en dat werd Martin Groffen.
Ook het verkiezingsprogramma werd minutieus door de aanwezige leden
beoordeeld. Ook dit wordt op 2 november 2017 definitief.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze waarnemend voorzitter Ronald
Averdieck of de redactie van deze nieuwsbrief.:

Gemeenteraadsverkiezingen 2018
Concept Verkiezingsprogramma 2018 - 2022
Nu de ledenvergadering van de VVD de lijsttrekker heeft gekozen is een volgende stap het vaststellen
van het verkiezingsprogramma 2018-2022. Op deze ALV van 27 september is een eerste concept, met
inbreng van bestuur maar zeker ook van de voltallige fractie bediscussieerd. Na een eerste voorlopig
concept van het bestuur is er vervolgens na onderling overleg een eerste versie op de ALV besproken
onder het voorlopige verkiezingsmotto:

Woensdrecht Vooruit
Een mooi motto waarmee we willen aangeven dat Woensdrecht met de VVD ook een mooie toekomst
tegemoet gaat. Het concept verkiezingsprogramma is ingedeeld, na een inleiding, in 7 hoofdstukken.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Veiligheid
Zekerheid, inkomen en economie
Onderwijs en cultuur
Zorg en gezondheid
Mobiliteit en ruimte
Energie en duurzaamheid
Gemeente en geld

Deze hoofdstukken worden onderverdeeld in onderwerpen waar wij als VVD Woensdrecht actief op
willen aansturen in de komende jaren.
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Woensdrecht moet als een zelfstandige gemeente blijven bestaan. Woensdrecht is er voor
Woensdrechtenaren en dient geleid te worden door Woensdrechtenaren.

Op de ledenvergadering is met alle aanwezige leden het concept verkiezingsprogramma in
detail doorgenomen op basis van bovengemelde indeling. Afgesproken is dat de komende
weken de nodige kleine veranderingen aan het concept programma zullen plaatsvinden met
de fractieleden en het bestuur en dat uiterlijk 16 oktober ( twee weken vóór de komende
ALV) het finale concept Verkiezingsprogramma van de VVD Woensdrecht voor 2018-2022
aan de leden zal worden toegestuurd.

Op een volgende bijeenkomst zal het verkiezingsprogramma definitief worden vastgesteld. Dan kan
ook de groslijst worden veranderd in de definitieve kandidatenlijst.

De volgende ALV van de VVD Woensdrecht staat op de agenda voor:
Donderdag 2 november

Vaststelling van het verkiezingsprogramma
Vaststelling van de kandidatenlijst.
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VVD Regionale bijeenkomsten

Zaterdag 28 oktober – Najaarsvergadering VVD Regio Zuid
Op zaterdag 28 oktober houdt de VVD Regio Zuid haar najaarsledenvergadering. Dit keer is Limburg
aan de beurt en zijn wij te gast in Golden Tulip Hotel Weert, Driesveldlaan 99, 6001 KC Weert. Het
hotel kent goede parkeermogelijkheden (tegen betaling) en ligt op 5 minuten lopen van het station.
Noteert u deze datum alvast. Aanvang omstreeks 10.30 uur en einde omstreeks 15.30 uur
In het ochtendprogramma zal de ledenvergadering worden gehouden.
In de namiddag zijn er inhoudelijke workshops.
Chantal Nijkerken, Tweede Kamerlid uit Limburg, zal ons bijpraten over de actualiteit in Den Haag.
Tevens is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Kortom, er is weer van alles wat te doen en dus de
moeite waard om naar Weert te komen. Vooral om elkaar te ontmoeten en om te netwerken.
Het bestuur van de VVD Regio Zuid

Nieuws vanuit het Hoofdbestuur

Het VVD-Hoofdbestuur draagt Christianne van der Wal voor als voorzitter.
Het Hoofdbestuur van de VVD draagt Christianne van der Wal voor aan de leden als nieuwe
partijvoorzitter. Volgens het bestuur is Christianne na een uitvoerige sollicitatieprocedure naar voren
gekomen als de kandidaat die het allerbeste in staat is om met haar enthousiasme en haar ervaring de
partij een nieuwe fase in te leiden.
De komende jaren is het voor de partij hoognodig om, nu de structuurwijziging afgerond is, een
voorzitter te vinden die met nieuwe energie de partij in beweging brengt. Ook om te zorgen voor
nieuwe ideeënvorming, meer debat en veel actieve leden. Christianne is hiervoor de ideale kandidaat.
Afkomstig uit de regio, lokaal actief en ze heeft de afgelopen periode bij de Haya van Somerenstichting
en Talentmanagement bewezen van aanpakken te weten. Christianne is de kandidaat die de
duidelijkste visie heeft hoe ze deze functie kan combineren met haar werk als wethouder in
Harderwijk.
Tot het zover is, is Eric Wetzels nog waarnemend partijvoorzitter. De komende weken kunnen
netwerken in de partij tegenkandidaten stellen. Daarna zullen de leden van de VVD na een korte
campagneperiode de nieuwe voorzitter kiezen via een ledenraadpleging.
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AGENDA 2017 - 2018
Di 10 oktober
Ma 16 oktober 19:30 uur
Di/wo/do 24/25/26 oktober

Themaraad over duurzaamheid
VVD Fractieoverleg
Opinieraadsvergaderingen Ruimte, Samenleving, Bestuur

Donderdag 2 november

ALV-3 VVD Woensdrecht

Ma 6 november 19:30 uur
Wo/do 8/9 november

VVD fractieoverleg
Vergaderingen Gemeenteraad

Do 16 november
Ma 20 november 19:30 uur
Di/wo/do 28/29/30 november
Ma 11 december 19:30 uur
Do 14 december 19:30 uur

KLU Concert Hoogerheide
VVD Fractieoverleg
Opinieraadsvergaderingen Ruimte, Samenleving, Bestuur
VVD fractieoverleg
Vergadering Gemeenteraad

Ma 29 januari 2018
5 februari 2018
Di/Wo/Do 6/7/8 februari 2018
Do 22 februari 2018 19:30 uur

VVD Fractieoverleg
Dag van de Kandidaatstelling
Opinieraadsvergaderingen Ruimte, Samenleving, Bestuur
Vergadering Gemeenteraad

Woensdag 21 maart 2018

Verkiezingen Gemeenteraad

Di 27 maart 2018
Do 29 maart 2018

Laatste vergadering oude Raad
Installatie nieuwe Raad

De agenda is “voor zover bekend” en onder voorbehoud

.

“Woensdrecht Vooruit”
WAL
DE GROENE VVD GEMEENTE OP DE
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