
              

         

 

Uitnodiging voor VVD-senioren in Regio-Oost 

Gelderland en Overijssel 

Het VVD-seniorennetwerk Regio-Oost houdt op maandag 20 november haar dertiende bijeen-
komst. Voor deze bijeenkomst is als onderwerp gekozen: 

 
Gemeente, gemeenteraad en gemeenteraadsverkiezingen 2018 

 
Op woensdag 21 maart 2018 worden in het hele land verkiezingen gehouden voor de 
gemeenteraad. Wij willen daar graag aandacht aan besteden omdat de gemeente een steeds 
belangrijker onderdeel wordt van het openbaar bestuur in Nederland. 
Gemeenten fuseren in steeds toenemende mate tot grotere eenheden omdat het takenpakket 
van gemeenten enorm is toegenomen, waardoor kleine gemeenten er steeds minder in slagen 
om al hun taken goed uit te voeren.  
Op 21 maart wordt tegelijk met de verkiezingen voor de gemeenteraad ook gestemd voor het 
referendum van de zogenaamde “sleepnetwet”. 
Daarnaast is in veel gemeenten “ondermijning” ook een thema bij deze verkiezingen. 
Er wordt van goede staatsburgers de komende tijd dus een duidelijke bijdrage gevraagd. 
 
Er zijn drie sprekers, die toegezegd hebben om een bijdrage te leveren: 

Arend van Hout, burgemeester van de gemeente Westervoort 
Dorien van de Kamp, griffier van de Raad van de gemeente Westervoort 
Henk Nijland, oud-wethouder van de gemeente Duiven 

Zij zullen elk vanuit hun ervaring een toelichting geven op het democratisch functioneren van de 
gemeente en de gemeenteraad. U kunt hen daarover al uw vragen stellen. 
 
Deze uitnodiging is gericht aan de VVD-senioren in Gelderland en Overijssel, 
maar ook andere belangstellenden binnen of buiten de VVD zijn welkom. 

 
 
 
 



De dertiende bijeenkomst van het VVD-seniorennetwerk in Gelderland vindt plaats op 
 

Maandag 20 november 2017 van 13.30 uur – 17.00 uur in 
 Het Kasteeltje, Huize Vredenburg (zie bovenstaande foto) 
 Klapstraat 112, 6931 CM  Westervoort. 

 
Het  van de middag is als volgt: 
 
1. Ontvangst vanaf 13.30 uur. 

 
2. 14.00 uur: Opening van de bijeenkomst door de voorzitter van het VVD-seniorennetwerk 

Gelderland, Winfried Flapper. 
-samenstelling van de kerngroep  
-logistieke en administratieve mededelingen  
 

3. 14.05 uur: interactieve bijdrage door de drie sprekers 
 

4. Ca 15.30 uur: korte pauze. 
 

5. Hervatting discussie. 
 

6. Vaststellen onderwerp voor de volgende keer. 
 

7. Sluiting 17.00 uur. 
 

8. Nazit voor de liefhebbers. 
 

U kunt vragen en opmerkingen die u nu al heeft opsturen naar de secretaris van het netwerk Hans 
Halkes (halkes3@kpnplanet.nl) 
 
Wij stellen het op prijs wanneer u zich voor deze bijeenkomst wilt aanmelden bij onze secretaris 
Hans Halkes (halkes3@kpnplanet.nl) 
 
Wij hopen alle belangstellende VVD-senioren te begroeten op 20 november. 
 
Namens de kerngroep, 

 
Winfried Flapper, voorzitter    Hans Halkes, secretaris. 
(wflapper@wxs.nl)     (halkes3@kpnplanet.nl) 
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Hoe is Huize Vredenburg te bereiken? 

Per auto: via N325, afslag Westervoort 
  Over de brug rechtdoor: Brugweg 
  Op kruispunt met Dorpsstraat rechtdoor: Zuidelijke Parallelweg. 
  Na ca 200 meter rechtsaf Vredenburgstraat 
  Aan het einde linksaf, Klapstraat. 
  U ziet het Kasteeltje liggen aan de rechterkant.  
  Parkeren bij sporthal “De Pals”, Emmerik 5, 6931 HC 
  De sporthal ligt iets verder aan de rechterkant. 

Per trein: Vertrek station Arnhem: 13.03  13.18  13.33   
  Aankomst Westervoort: 13.09  13.24  13.39 
   
  Vanuit het station (zuidzijde) linksaf,  
  rechtsaf Vredenburgstraat, linksaf Klapstraat.  
  Ca 9 minuten lopen. 

Per bus: Vanaf station Arnhem rijdt buslijn 62 langs Het Kasteeltje. 
  Uitstappen voor de deur. 

 


