1. Ledenvergadering 9 mei 2009: 36 kandidaten
presenteren zich

Nieuwsbrief 7 mei 2009,
Jaargang 10, nummer 9

36 leden hebben aangegev en een plek op de k ieslij st
v oor de gem eent eraadsv er kiezingen v an 2010 t e
am biër en. Een aant al v an hen present eert zich
aanst aande
zat er dag
(9
m ei
2009)
op
de
ledenvergader ing.
Tevens
zal
bekend
w or den
gemaakt wie gaat voor het lijsttrekkerschap.
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Bent u ook zo benieuw d w ie k andidaat zij n? Laat
deze k ans dan niet lopen en kom op 9 m ei naar
Wij kcent r um
Wit t ev r ouw env eld. De v er gader ing
begint om 14.00 uur . Voor k offie en t hee w or dt
gezorgd. Geïnt er esseer d, m aar nog geen lid? Geen
punt ;
u bent van hart e w elkom , w ant de
ledenvergadering is openbaar.
Andere zaken die aan de orde komen, zijn:

De verkiezingscom m issie geeft een t oelicht ing op
de
form ele
procedure
rond
de
int erne
verkiezingen
voor
sam enst elling
van
de
kandidat enlij st ( post st em m ing) , m et speciale
aandacht voor voorkeursact ies. Ook draagt het
afdelingsbest uur
een
kandidaat
voor
een
algem ene best uursfunct ie voor: Rudolf Wessels.
Verder wordt het j aarverslag over 2008 t er
goedkeuring aan de leden voorgelegd.
2. Stemtent D66: wijkagent is onzichtbaar

Driekwart van de deelnem ers aan de D66
St em t ent weet de wij kagent niet t e vinden. En
veel m ensen die hun wij kagent wél wet en t e
vinden, vinden dat hij t e onzicht baar is in de
wij k. Aan de St em t ent van D66, die afgelopen
zat erdag op Plein 1992 st ond, nam en 121
mensen deel.
D66- fract ievoorzit t er
Mieke
Dam sm a
is
geschrokken van de react ies en zal het
schrift elij ke vragen st ellen over dit onderwerp.
Mensen geven aan dat door de reorganisat ie bij
de polit ie agent en t e weinig uren in de wij k
zicht baar zij n. Bij overlast kom en ze niet , was
een veelgehoorde klacht . Verder gaven veel
m ensen aan dat er niet gereageerd wordt op
klacht en. Er word beloofd dat er t eruggebeld
wordt , m aar vervolgens hoor j e niet s m eer,
lieten verschillen mensen weten.

3. Initiatief Raadsvoorstel D66: 400 mensen
aan de slag

D66 heeft sam en m et de PvdA en GroenLinks
een init iat ief raadsvoorst el ingediend om de
kom ende t wee j aar vierhonderd m ensen aan de
slag t e krij gen. Daarbij gaat het om zogehet en
leerwerkplekken gericht op m ensen m et een
grote achterstand tot de arbeidsmarkt.

I n het init iat ief raadsvoorst el wordt uit gegaan
van een proj ect t eam die m et leerm eest ers
kandidat en int ensief gaat begeleiden. Daarbij
wordt gebruik gemaakt van bestaande structuren
en
organisat ies
zoals
de
MTB,
de
buurt beheerbedrij ven,
ROC s
en
reintegratiebedrijven.
Het init iat ief vergt een invest ering van circa
900.000 euro.
D66- raadslid Bert Jongen zal het voorst el
t oelicht en in de com m issievergadering ESZ
aanst aande dinsdag
12
m ei en
in
de
raadsvergadering van 26 mei.
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