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Het Netwerk dat alle liberalen verbindt
Het VVD Netwerk Noordwest-Veluwe is op 1 januari 2017 ontstaan uit de samenvoeging van vier lokale
afdelingen in de gemeenten Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Putten. Twee jaren na dato is het
netwerkbestuur op volle kracht. Alle vier gemeenten zijn in de bestuurssamenstelling vertegenwoordigd. Zo
mogelijk zelfs met 2 leden per gemeente. Ze zitten hierboven op een rijtje: bestuurslid Bert Klompenhouwer
(Putten), secretaris Hans van Zetten (Ermelo), vicevoorzitter Koos Frijlink (Nunspeet), voorzitter Maarten
Cornelissen (Harderwijk), opleiden & talentmanagement Gonny Otter (Harderwijk), penningmeester Reinder
Jan Koelewijn (Ermelo) en bestuurslid Alfred Landmeter (Nunspeet). Op de Najaarsvergadering in Hotel
Baars te Harderwijk presenteert voorzitter Maarten Cornelissen de hoofddoelstellingen van het Netwerk. Het
zijn er vier: 1. Gezond, actief ledenbestand; 2. Zichtbaarheid van ons netwerk; 3. Succesvolle, goed
functionerende fracties; 4. Permanent campagne voeren. Alle activiteiten van het Netwerkbestuur staan in
het teken van deze doelstellingen. VVD leden ontvangen 8 keer per jaar het ledenmagazine LIBER. Het
Netwerkbestuur voegt daar structureel 2 keer per jaar deze Nieuwsbrief aan toe. Los daarvan ontvangt u
regelmatig mailberichten met uitnodigingen en lokale liberale nieuwsfeiten.

Mee naar de Tweede Kamer in Den Haag?
DAT KAN !

De Najaarsvergadering op 11 december sluit gewoontegetrouw af met een liberale borrel en bitterballen. Hier
vermaken zich Iris Haklander (raadslid Harderwijk),
Jeroen Snaterse (raadslid Nunspeet), Haaije Jansen
(Putten), Hans van Zetten (Ermelo), Alfred Landmeter
(Nunspeet) en Luc van Emst (Nunspeet)

In deze nieuwsbrief
Mee naar de Tweede Kamer in Den Haag? DAT KAN!
Peter de Groot - Fractievoorzitter VVD Harderwijk
Jeroen Snaterse –Fractievoorzitter VVD Nunspeet
Herma van der Weide-van ’t Hof – Fractievoorz VVD Ermelo
Christianne van der Wal – VVD wethouder Harderwijk
Hans de Haan – VVD wethouder Ermelo
Bert van Bijsteren – VVD Statenlid in Gelderland
Gonny Otter – Bestuurlid Opleiden & Talentmanagement
Lid worden van de VVD? Waarom zou ik?

Op woensdagmiddag 30 januari 2019 ontvangt de VVD
Tweede Kamer – fractie burgers uit Nunspeet, Harderwijk,
Ermelo en Putten. Iedereen is welkom, ook niet-leden.
Kosten? Alleen de eigen OV-reis. Reisplan:
12:13 uur - instappen NS Station Nunspeet
12:20 uur - instappen NS Station Harderwijk
12:25 uur - instappen NS Station Ermelo
12:29 uur - instappen NS Station Putten
13:51 uur – uitstappen NS Station Den Haag Centraal
Wandeling naar Tweede Kamer Gebouw – Lange Poten
13:15 uur – ontvangst in VVD fractiekamer, daarna
rondleiding en parlement volgen vanaf publieke tribune.
16:00 uur – afsluiting bezoek
Daarna vrij in bewegen voor shoppen, musea, terras, diner
Tijdstip terugreis naar eigen voorkeur
Reisleider = Hans van Zetten – gsm 0651067940
Meld je voor 25 januari aan bij reisleider per gsm.
Onderlinge communicatie na aanmelding via WhatsApp
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Menno Doppenberg (25)
* VVD raadslid te Harderwijk
* voorzitter Raadscommissie Beleid
* VVD campagnecoach
* mennodoppenberg13@hotmail.com
deelde als campagnecoach op de
Najaarsvergadering zijn kennis en
ervaringen in permanent
campagnevoeren met alle aanwezigen
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Peter de Groot
VVD fractievoorzitter in Harderwijk evalueert
Update vanuit de fractie VVD Harderwijk-Hierden december 2018
We hebben na de gemeenteraadsverkiezingen in maart dit jaar niet stilgezeten
in Harderwijk en Hierden. Zo heeft Maarten van Panhuis in de afgelopen
periode schriftelijke vragen gesteld over de problemen die organisatoren van
evenementen ervaren. Te veel regels en lange doorlooptijden maken het er niet
makkelijk op. Evenementen zijn goed voor de stad. Dus willen we die graag
behouden. Aanvullend heeft Maarten het voorstel op het afschaffen van de
precariobelasting bij evenementen succesvol door de Raad heen weten te loodsen.
Theo Schuurmans heeft zich hard gemaakt voor een veiligere situatie rondom de Zuiderzeestraatweg in
Hierden. De oversteek bij de dokterspraktijk moet veiliger en langs de Zuiderzeestraatweg ontbreekt hier en
daar verlichting. Met het budget dat Theo heeft weten te regelen, wordt in 2019 zowel extra verlichting als de
aanpassing van de oversteek gerealiseerd.
In de vorige raadsperiode heeft Menno Doppenberg een
poging ondernomen om een regenboog pad te realiseren bij
de Houtwal garage. Destijds is dat weggestemd, maar Menno
heeft het er niet bij laten zitten. In de verkiezingscampagne
kwam hij ermee terug. Daarom mooi, dat dit initiatief nu
toch door de Raad is. Het regenboog pad vervangt niet het
zebrapad, maar ligt ertussen, het verbindt ze. Met Menno zijn
wij trots dat dit teken van verbondenheid nu in Harderwijk
is aangelegd. Zo laten we als VVD zien dat iedereen ongeacht
geloof, afkomst of seksuele voorkeur welkom is in de stad.
Iris Haklander heeft 2 verbetermaatregelen voor de
samenleving gerealiseerd. Beide onderwerpen hebben met
bewegen te maken. Vanuit de gedachte dat senioren door in
beweging te blijven zowel vitaal blijven en eenzaamheid
kunnen voorkomen, heeft Iris extra geld weten te krijgen
voor de inzet van bewegingscoaches voor senioren. Deze
coaches helpen ouderen in de wijken weer in beweging te
komen. Het 2e verbeterpunt is, dat Iris budget heeft weten te
regelen om wandelroutes door Harderwijk en Hierden in te
richten. In ons verkiezingsprogramma hebben we ingezet op
het realiseren van het Linnaeuspad. Een nader uit te werken
wandelroute, die leidt langs alle Harderwijkse kenmerken:
bossen, heide, zandverstuiving, beek, bijzondere bomen,
binnenstad en onze randmeren. Dit wandelpad waar al het natuurschoon en cultureel erfgoed van
Harderwijk en Hierden de revue passeert, krijgt de erenaam Linnaeuspad.
Zelf ben ik in gesprek geweest met de ondernemers in het gebied van de Vijhestraat/Bruggestraat. Over het
verschil in uitstraling van de nieuwe boulevard en de Markt. Dit gebied mag wel een opwaardering krijgen,
waarmee het een gelijke uitstraling krijgt als de Strandboulevard. Als VVD vinden we het belangrijk te blijven
investeren in de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Daarom heb ik tijdens de behandeling van de begroting
het initiatief genomen om ruim 2 ton hiervoor op te nemen, opdat
de uitvoering snel van start kan gaan. Daarbij is er in het uitgaansrecreatiegebied aan de zuidzijde, de aansluiting met de Kerkstraat,
verkeersoverlast en zijn verkeersonveilige situaties ontstaan door
gebrek aan voldoende parkeer- en wachtruimte. De aanpak hiervan
maakt integraal onderdeel uit van dit initiatief.
Al met al is er in 2018 veel en constructief werk verricht door de
VVD-fractie. En niet te vergeten onze steun aan de verbouwing van
de Grote Kerk, onze ideeën over Tiny Houses, het opwaarderen van
het openbaar groen. Te veel om hier op te noemen. Volg ons op
onze social media kanalen of kom eens langs in de fractie!
Ook als team heeft de fractie zich ontwikkeld. In oktober hebben
we middels een teamuitje gewerkt aan verdere teamvorming en
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onze inhoudelijke plannen en werkwijze voor de komende periode. We
raken steeds beter op elkaar ingespeeld. Iedereen wil vanuit een positieve
houding iets voor Harderwijk en Hierden bijdragen. Dat geeft mij het
vertrouwen dat we als VVD-fractie nog meer en mooiere dingen gaan laten
zien!
Voor 2019 hebben we onze plannen klaar. Er zit veel energie in het team.
We laten ons steeds meer op straat zien, leggen werkbezoeken af en doen
Facebook Live voor interactie met inwoners. Voor vragen en tips kunt u ten
allen tijd bij ons terecht. Ik wens iedereen namens ons volledige team in
Harderwijk en Hierden een mooie kerst en gezond & succesvol 2019 toe.
Peter de Groot – pedegro@hotmail.com

Zetelverdeling Harderwijk
Harderwijk Anders 6 )
VVD
6)
CU
5 ) coalitie
CDA
4)
D66
3
PvdA
2
Gemeentebelang
1
SGP
1
Groenlinks
1
Totaal
29

Jeroen Snaterse
VVD fractievoorzitter in Nunspeet blikt terug en vooruit
De maanden november en december kenden volle raadsagenda’s. Hadden wij
rond de zomer nog een sluitende begroting in de gemeente Nunspeet, in het
najaar werden wij geconfronteerd met teruglopende bijdragen van het rijk en
verontrustende tekorten op de jeugdzorg. De VVD in Nunspeet heeft
aangedrongen de tekorten te dekken uit de begroting en het middel van
lastenverzwaring zoveel als mogelijk te beperken.
Zetelverdeling Nunspeet
Na jaren van praten lag eind november eindelijk
SGP
7)
Gemeentebelang
6 )coalitie
de omgevingsvisie ter tafel. Als VVD hebben we
CU
4)
tegen gestemd om twee redenen: de aanwijzing
CDA
2
van een zoekgebied voor windmolens in de zone langs de A28 en de aanwijzing
PvdA/Groenlinks 1
van een mogelijke uitbreidingslocatie voor woningbouw in ’t Hul Noord. In de
VVD
1
Totaal
21
verkiezingscampagne hebben wij aangegeven geen voorstander te zijn van
windmolens in Nunspeet. Al helemaal niet in ons toeristisch trekpleister, de
bossen. Voor de plannen van het gemeentebestuur zal zowaar 4 tot 6 hectare bos gekapt moeten worden! Wij
hebben het gemeente bovendien gewezen op een uitgebreid onderzoeksrapport waarin staat dat windmolens
in bosgebied één derde minder rendement opleveren dan turbines in open terrein. Op basis van
voortschrijdend inzicht heeft de VVD Nunspeet de handreiking gedaan om samen met Harderwijk en Dronten
onderzoek te gaan doen naar het plaatsen van windturbines in het randmeer.
Ondanks aandringen bleef het college in gebreke wat betreft de onderbouwing van de woningbehoefte cijfers.
Ook plannen voor het invullen van reeds in gemeentebezit zijnde inbreidingslocaties ontbraken. Op voorhand
dan ons mooie cultuurhistorische landschap voor woningbouw aan wijzen, gaat ons een stap te snel.
Het nieuwe jaar wachten ons nieuwe grote financiële uitdagingen; de stationsomgeving en het nieuwe
zwembad met sporthal. Beide miljoenenprojecten. De VVD houdt de vinger aan de pols.
Fractie en steunfractie wensen u goede feestdagen en een gelukkig nieuw jaar.
Jeroen Snaterse – jeroensnaterse@gmail.com

Monique van den Broek treedt toe in
de gemeenteraad van Ermelo ter
vervanging van Dimitri Poos.
VVD Ermelo heeft na de verkiezingen met ProgressiefErmelo, BurgerBelangenErmelo en SGP een coalitie
gevormd. Met 11 van de 21 zetels kon dat net. CDA
stond al sinds 1972 aan het roer. Maar coalitiepartij
zijn en dualisme kan ook leiden tot spitsroeden lopen.
Het vorige collegge liet een belabberde financiele
positie zien met een tekort voor 2022 van twee-eneen-half miljoen Euro’s! Een OZB verhoging van 22%
dreigde. Als enige coalitiepartij verzette de VVD fractie
zich hiertegen.

De beëdiging van Monique van den Broek tot raadslid in Ermelo.
Achter haar VVD fractievoorzitter Herma van der Weide-van ‘t Hof
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Het resulteerde tot fricties in de fractie, maar ook tot een halvering van de
Zetelverdeling Ermelo
CDA
6
OZB verhoging. Er moest binnen de begroting van 2019 geld worden
CU
4
gevonden. De halvering van de dreigende OZB verhoging in 2019 heeft
Progressief Ermelo 4 )
Ermelo aan de vasthoudendheid van de VVD fractie te danken. Helaas,
BurgerBelangen
3 ) coalitie
raadslid Dimitri Poos had veel moeite met de interne besluitvorming en
SGP
2)
VVD
2)
besloot zich terug te trekken als raadslid. Dit persoonlijk besluit wordt
Totaal
21
gerespecteerd. De realiteit is wel dat de politieke besluitvorming doorgang
vereist. De beëdiging op 29 november van Monique van den Broek, de nummer 3 op de VVD kieslijst,
voorkwam dat de coalitie (tijdelijk) haar meerderheid kwijtraakte in de gemeenteraad. Herstel van onderling
vertrouwen en teambuilding zijn de primaire opgaven van de VVD fractie in het nieuwe jaar.
Bij CDA en CU zijn de politieke (en persoonlijke) frustraties inmiddels getemperd. De fracties in de Raad van
Ermelo werken weer samen. Dit is goed te zien bij de totstandkoming van het Maatschappelijk
Raadsprogramma, maar ook in de vele vergadermomenten.
De burger dichter bij de politiek brengen. Dat is wat de VVD uitdraagt. Recent heeft de fractie een vraag
gesteld over het afgebrande pand van Veluwe Vis in de Stationsstraat. De troosteloze aanblik duurt nu al
ruimt een half jaar. Daar moet wat aan gebeuren.
Ook onze wethouder Hans de Haan is hard aan het werk, onder andere binnen het sociaal domein. Daar is
veel te doen. Het zichtbaar zijn in de samenleving en in gesprek komen en blijven met bewoners gaat de
fractie goed af. De burger weet ons te vinden. Fijne kerstdagen en alle geluk in het Nieuwe Jaar.
Herma van der Weide-van ’t Hof – hermavanderweide@outlook.com

Christianne van der Wal
Voorzitter VVD Hoofdbestuur, maar
vooral wethouder te Harderwijk toont
daadkracht
Na het vaststellen van ons coalitieprogramma zijn wij
met het college in Harderwijk hard aan het werk
gegaan om al onze ambities te realiseren. Ik heb een
mooie uitdaging en meer dan genoeg te doen. En dat is
ook wat ik graag wil. Samen met mijn teams goede
dingen doen voor Harderwijk en Hierden. Met
oplossingen komen waar onze inwoners echt iets aan
hebben. Op het gebied van duurzaamheid zijn we
De partijvoorzitter opent het VVD Festival op 24 november 2018
samen met de gemeenteraad een beleidsbasis aan het
in Den Bosch met een vurig liberaal betoog
leggen. Het is een nieuwe portefeuille waarvoor
kaders nodig zijn. Dat is koersbepalend voor mij en de gemeenteraad. Wij steken in op 4 pijlers: energie
transitie, klimaatadaptie (hoe gaan wij om met wateroverlast, droogte, hitte), biodiversiteit en circulaire
economie. De invulling is natuurlijk op een VVD manier. Zoveel als mogelijk duurzaamheidsinitiatieven lokaal
inzetten, op een manier dat iedereen mee kan doen, mee kan investeren en mee kan profiteren. Dat kan via de
lokale energie-coöperatie Endura, maar ook via andere lokale initiatieven. Ook bekijken wij de wijze om een
windmolen te exploiteren, waarbij de opbrengsten via een duurzaamheidsfonds geherinvesteerd worden in
andere lokale duurzaamheidsprojecten. Kunnen inwoners participeren in het zonnepark dat er als
overkapping op het overloop-parkeerterrein komt? Kunnen ondernemers energiescans worden
aangeboden?
Zo zijn wij Harderwijk aan het verduurzamen op een praktische manier, versterken we onze lokale economie
en kunnen inwoners en ondernemers profiteren.
Het Waterfront en Harderweide als grote bouwopgaven vragen veel aandacht. In het Waterfront wordt de
tweede fase nu gebouwd. Ook proberen we een ontwikkeling los te trekken op het dolfinariumeiland, met een
hotelfunctie en andere leisure-functies. De derde en laatste bouwfase hebben wij nu in voorbereiding. De
aanbestedingsstrategie is vastgesteld. Op dit moment wordt het stedenbouwkundigplan uitgewerkt en
doorgerekend. Ook hier speelt duurzaamheid natuurlijk een grote rol. Met de boeiende uitdaging. Natuurlijk
bouwen wij fase 3 van het Waterfront gasloos. Maar hoe gaan wij bijvoorbeeld warmtepompen realiseren,
wetende dat er na de asbestsanering een schone grondlaag van maximaal 2 meter is?
Voor 2019 is mijn inzet om het stationsgebied in ontwikkeling te krijgen. Een lastig en ingewikkeld proces,
maar van enorm belang voor Harderwijk en de stationsomgeving. Daarnaast willen wij natuurlijk het tempo
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van de gronduitgifte op Lorentz in hetzelfde tempo doorzetten.
Net als afgelopen jaren proberen we vanuit de portefeuille recreatie en toerisme er alles aan te doen om
zoveel mogelijk bezoekers naar Harderwijk te trekken, die hier langer verblijven en meer geld besteden.
Vanuit Heerlijk Harderwijk investeren wij fors in stadspromotie. Daarnaast via Hanzestedenmarketing en
Visit Veluwe. En met resultaat! Het aantal toeristen neemt toe, net zoals het aandeel buitenlandse toeristen
vanuit Duitsland en Vlaanderen. De markt waar wij Harderwijk als culinaire Hanzestad promoten.
Er is gelukkig altijd genoeg te doen in Harderwijk en Hierden. Met heel veel plezier. En niet in de laatste
plaats vanwege de fantastische samenwerking met de VVD fractie. Een geweldig team, met bijzonder veel
talent, waarmee we samen met elkaar de komende jaren heel veel zullen bereiken!
Christianne van der Wal – christianne@walmail.nl

Hans de Haan was tot de zomer 2018 voorzitter van de VVD-fractie in de Staten van
Gelderland. Daarvoor was hij drie raadsperioden raadslid en fractievoorzitter in
Ermelo. Na vier jaren onderbreking is Hans de Haan weer terug in de Ermelose
politiek, nu als wethouder. Hier zijn terug- en vooruitblik vanuit zijn bestuurlijk
portefeuille als bestuurder.

Hans de Haan – wethouder te Ermelo
Na 4 jaar buiten het college te hebben gestaan is de VVD weer lid van het college
van B&W in Ermelo. Niet zomaar een college. Voor het eerst in 46 jaar staat het
CDA er buiten. Samen met Progressief Ermelo, Burgerbelangen Ermelo en de SGP
vormt de VVD een nieuwe coalitie.
De VVD heeft de portefeuille Sociaal Domein, toerisme en recreatie en cultuur en
erfgoed als grote onderdelen en de ontwikkeling van Strand Horst en Vitale
Vakantieparken als projecten. Het is een brede portefeuille met als zwaartepunt natuurlijk het sociaal
domein. Hier gaat niet alleen heel veel geld in om, maar gaat het vooral ook om mensen. Ik zet in op een zo
helder mogelijke opzet en structuur, duidelijke verantwoordelijkheden en transparantie en zakelijkheid waar
noodzakelijk. Natuurlijk willen we dat onze inwoners goed worden verzorgd, maar dat moet wel op een zo
efficiënt mogelijke manier. Anders gezegd: zoveel mogelijk rendement tegen de laagst mogelijke kosten. Dit is
belangrijk als we de zorg in de breedte betaalbaar willen houden. Neem van mij aan dat dit nog een enorme
inspanning gaat vergen, maar de VVD en het college gaan daar voor.
Bij toerisme en recreatie zetten we in om de regio Noord-Veluwe op de kaart te zetten als bijzonder
onderdeel van de grote gebiedsopgave De Veluwe op 1. Hanze, water en erfgoed (ook digitaal toegankelijk!)
zijn daarbij de leidende nieuwe elementen voor de komende paar jaar. Het ontwikkelen van paarden-, men,
en fiets/ATB routes is een prioriteit en de eerste worden aangelegd. Cultuur is van grote waarde voor
Ermelo. Met digitalisering van ons erfgoed gaan we de toegankelijkheid voor toeristen en eigen inwoners
vergroten. Veel culturele activiteiten vinden in onze gemeente al plaats. We gaan er voor zorgen dat dit beter
wordt en vooral tot een logisch en aantrekkelijk geheel wordt gesmeed. Niet alleen meer, dan wel beter. De
ondernemers, in centrum en bij de recreatiebedrijven, spelen daarbij een voorname rol. Die rol gaan we
versterken.
Bij Strand Horst hebben we de eerste stap gezet met de ter visielegging van het ontwerp bestemmingsplan.
Strand Horst wordt een geweldig gebied vol activiteit, sport en ontspanning. Zichtbaar en uitnodigend vanaf
de A28 als een echt landmark en ontspanningspunt tussen het Noorden en de Randstad. De recreatie is voor
Ermelo belangrijk. Bijna 100 vakantieparken liggen binnen de gemeentegrenzen. Een deel daarvan is
geweldig, andere parken moeten of verbeteren en renoveren of moeten op zoek naar een andere functie
(wonen, natuur, zorg). Het project Vitale Vakantieparken dat we in samenwerking uitvoeren met de provincie
Gelderland en 11 gemeenten op de Veluwe biedt daartoe mogelijkheden. Wij zetten in op een aantal
transformaties in het gebied van Horst, en een optimalisatie van het gebied rond de Drieërweg. Uitdagingen
te over. De VVD zet zich zo met zijn partners vol in voor dit college en voor het bereiken van de beste
resultaten voor burgers en bedrijven in Ermelo.
Dr. Hans de Haan – jadehaan@n303bv.nl
Zetelverdeling in Putten
Wij Putten
5)
CU
4 ) coalitie
SGP
3)
CDA
4
Gemeentebelangen 3

Landelijk stemt meer dan 25% van Putten op de VVD. Maar dit jaar miste de VVD in Putten
kandidaten voor de gemeenteraad. Dus kon er ook niet op de VVD worden gestemd.
Daarom roepen wij liberale Puttenaren op: meld je aan als mogelijk kandidaat voor de
verkiezingen in 2022. Word volksvertegenwoordiger. De VVD biedt opleiding & training.
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Bert Klompenhouwer – info@bbk-bouwbegelediding.nl

Bert van Bijsteren uit Harderwijk

Het VVD Statenlid in provincie Gelderland informeert ons
WERKEN, WONEN, WEGEN EN DUURZAAM
Verkiezingsprogramma VVD Gelderland Provinciale Staten 2019-2023
Hoe enthousiast kan je zijn over een verkiezingsprogramma? Bij mij is het
verkiezingsprogramma voor de Provinciale Staten in zeer goede aarde gevallen.
Binnen (en af en toe een stukje buiten) het bereik van de 7 kerntaken van de
provincie Gelderland zet de VVD stevig in op het samengaan en versterken van de
economische kracht van de provincie met een aantrekkelijk woon- en werkklimaat. De VVD gaat de uitdaging
aan om de bijbehorende (infra)structuur op peil te brengen en op peil te houden. Ik ben ook oprecht blij dat
duurzaamheid, waaronder het klimaatvraagstuk en de energietransitie met dit programma de aandacht krijgt
die het verdient. Al met al is het een optimistisch, robuust liberaal verkiezingsprogramma geworden.
Geschreven vanuit onze liberale waarden en dat blijken wederom stevige ankers te zijn. Een programma
waarin voorop staat het doen. Het doen voor Gelderland, voor de mensen, voor ondernemingen, voor
instellingen en gemeenten. Het verkiezingsprogramma kunt u vinden via
https://regiooost.vvd.nl/gemeenten/291/verkiezingsprogramma-ps-19-vvd-gelderland
Ik vat dit programma voor u samen. De VVD heeft 10 speerpunten in de komende 4 jaar:
1.
Maximale werkgelegenheid met speerpunten voeding, gezondheid en energie
2.
Innovatie en digitalisering
3.
100.000 nieuwe (duurzame) woningen
4.
Klimaat en energietransitie met visie + innovatie + betaalbaar + betrouwbaar
5.
Goede bereikbaarheid via weg, rail, water en glasvezel
6.
Aantrekkelijk leven door goede culturele voorzieningen en sportevenementen
7.
Goed beheer van natuur
8.
Versterken van een slagvaardige, doeltreffende en ondernemende overheid
9.
Realiseren van een veilige provincie
10.
Vanuit de liberale kernwaarden de provincie besturen
Concreet
Goed om in het verkiezingsprogramma te lezen, dat de VVD ook concreet is naar de regio’s, zoals onze regio
Noordwest-Veluwe. Voorbeeld: In het kader van een belangrijke economische motor is de Veluwe genoemd
als nationaal gewaardeerd recreatie- en natuurgebied. Wonen, ondernemen en recreatie staan voorop.
Innovatie en vernieuwing zijn belangrijk om voor de toekomst de economische kracht van de recreatiesector
te behouden en de werkgelegenheid daarin veilig te stellen. Overlast voor verkeer en inwoners door wild
moet worden aangepakt. Voor de bereikbaarheid moet de A28 worden verbreed met een extra rijstrook en
dient de spoorverbinding van Harderwijk met de Randstad beter geregeld te worden. Harderwijk wordt een
intercitystation of krijgt een kwartiersverbinding met Amersfoort. Heldere doelen, die inwoners in de
gemeenten Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Putten van harte zullen ondersteunen. Zeg het voort en steun in
woord en daad de VVD verkiezingscampagne. Samen staan we sterk om deze doelen te realiseren.
Ik ga er voor!
Bert van Bijsteren - Statenlid VVD Gelderland – bertvanbijsteren@planet.nl
De 7 kerntaken van het provinciaal bestuur zijn:
1.
Duurzame, ruimtelijk ontwikkeling en waterbeheer
2.
Milieu, energie en klimaat
3.
Vitaal platteland
4.
Bereikbaarheid en openbaar vervoer
5.
Economie
6.
Culturele infrastructuur en cultureel erfgoed
7.
Kwaliteit van het openbaar bestuur

De kernwaarden van het liberalisme zijn:
1.
2.
3.
4.
5.

Vrijheid (vooral de individuele keuzevrijheden)
Verantwoordelijkheid (voor alles wat je doet)
Gelijkwaardigheid (van alle mensen)
Verdraagzaamheid (naar andersdenkenden)
Sociale rechtvaardigheid (omkijken naar elkaar)

20 maart 2019 – landelijk verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschappen
Het Netwerkbestuur heeft KLAAS DIJKHOFF uitgenodigd voor een dialoog met inwoners uit Ermelo,
Harderwijk-Hierden, Nunspeet en Putten. Planningsdata: woensdag 6 of maandag 11 maart in De Dialoog te
Ermelo. Er is nog geen definitieve toezegging. Wij houden u op de hoogte!
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Gonny Otter Bestuurslid Opleiden & Talentmanagement
Opleiden & trainen is en blijft een kerntaak voor de VVD. Verhogen van kennis
en vaardigheden is en blijft voor huidige en toekomstige liberale
volksvertegenwoordigers en politieke bestuurders prioriteit. Binnen de VVD
kan dat door gebruik te maken van de cursussen die de Haya van
Somerenstichting aanbiedt. Dat zijn er vele en voor elk niveau van
volksvertegenwoordiging en openbaar bestuur. Voor potentiele leden is de
workshop Liberalisme zeer verhelderend. Het geeft antwoorden op vragen als:
wat houdt liberalisme in? Hoe is het ontstaan? Wat zijn de kernwaarden? Welk
stromingen zijn er? Daarover straks meer. Eerst een terugblik. Ook in 2018 hebben meerdere opleidingen &
trainingen plaatsgevonden. Penningmeester Reinder Jan Koelewijn doet verslag van zijn deelneming aan
de cursus Presenteren 1.
Op een mooie zaterdagochtend...
bij atletiekvereniging Athlos in Harderwijk
geeft Anja Prins, VVD Statenlid in Gelderland
de cursus Presenteren 1. Met 10 deelnemers is
de opkomst goed.
De cursus start met het theoretisch deel met
de volgende onderwerpen: * wie is het publiek
en welke boodschap wil jij overbrengen?
*Welke van de tien stijlfiguren kan je
hiervoor gebruiken? * Hoe zit de opzet van
een helder betoog in elkaar?
Met de behandelde theorie is het tijd om zelf
een presentatie te geven aan de groep. Dit
mag een actueel onderwerp uit de regio zijn.
Mijn onderwerp wordt ‘huisvesting voor
jongeren’ of eigenlijk het gebrek hieraan.
Door de theoretische basis geeft elke
Van links naar rechts: Luc van Emst (Nunspeet), Jeroen Snaterse (Nunspeet), Theo
deelnemer
een
gestructureerd
en
Schuurmans (Harderwijk), Maarten van Panhuis (Harderwijk), Trudy Derks, Monique
samenvattiend verhaal dat goed overkwam.
van den Broek (Ermelo), Reinder Jan Koelewijn (Ermelo), Noha Lammerts van Bueren.
Erg leuk om te zien hoe de theorie gelijk in de
Achter de groep: trainer Anja Prins
praktijk wordt gebracht. Dan is het lunchtijd.
Gonny Otter en haar man hebben heerlijke soepen gemaakt met verse broodjes. Na de lunch analyseren we gezamenlijk
verschillende presentaties en betogen van Obama en onze eigen Mark Rutte. We kijken naar stijlfiguren en de structuur van
het betoog. Al met al is het een zinvolle zaterdag geworden dankzij deze kwalitatieve cursus, waar veel van opgestoken is.
Reinder Jan Koelewijn – rj.koelewijn@gmail.com

Teneinde het liberalisme als mens- en maatschappijvisie te verankeren
in onze samenleving is het noodzakelijk dat we burgers – jong en oud –
interactief heldere antwoorden kunnen geven op deze vragen.
Pas dan ontstaat een goed beeld van de beginselen waarop de VVD haar
politiek baseert. Laten we daarom jonge burgers die zich politiek nog
oriënteren aan deze kennis helpen. De VVD heeft daarvoor de
Workshop Liberalisme ontwikkeld. In een interactieve sessie van 2,5 uur onder leiding van een ervaren
trainer kun je deze kennis eigen maken. Na deelneming ben je in staat om bewuste keuzes te maken. De
Workshop Liberalisme is een uitgelezen kans voor jongens en meisjes die de stemgerechtigde leeftijd
bereiken of bereikt hebben. Tijdens de workshop krijg je heldere antwoorden op bovengenoemde vragen.
Wij vragen alle VVD leden een jongere aan te (laten) melden voor deze workshop.
De Workshop Liberalisme vindt op een doordeweekse avond en/of zaterdagmorgen plaats. Locaties en data
zijn afhankelijk van aantal aanmeldingen. Realisatie februari/maart/april 2019. Aan deelneming zijn geen
kosten verbonden. Aanmelding voor 1 februari bij Gonny Otter – hhjotter@solcon.nl - gsm 06-51828053

Wat houdt liberalisme in?
Wat zijn de kernwaarden?
Hoe is het ontstaan?
Hoe heeft het zich ontwikkeld?
Wat kun je ermee anno 2019?

Oproep aan onze leden
Enthousiasmeer jonge mensen om deel te nemen aan de Workshop Liberalisme
Geen deelnemerskosten – Wel hoge leeropbrengst
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Samenstelling Netwerkbestuur Noordwest-Veluwe
Maarten Cornelissen – voorzitter
Harderwijk
Koos Frijlink - vicevoorzitter
Nunspeet
Hans van Zetten - secretaris
Ermelo ***
Reinder-Jan Koelewijn – penningmeester
Ermelo
Gonny Otter - Opleiding & Talentmanagement Harderwijk ***

maarten.w.cornelissen@gmail.com
jmj.frijlink@wxs.nl
hvanzetten@icloud.com - gsm 0651067940
rj.koelewijn@gmail.com
hhjotter@solcon.nl - gsm 0651828083

Bert Klompenhouwer
Putten ***
info@bbk-bouwbegeleiding.nl - gsm 0655904984
Alfred Landmeter
Nunspeet ***
landmeter@fbta.nl - gsm 0615021885
Peter de Groot - bestuursadviseur
Harderwijk
Campagne en Communicatie
*** Deze bestuursleden zijn in hun gemeente de coördinerende contactfunctionaris met de leden.
De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie is een landelijke vereniging met het Hoofdbestuur als uitvoerend
orgaan. De vereniging kent lokale netwerken, die een integraal onderdeel vormen van de landelijke
vereniging. Het VVD Netwerk Noordwest-Veluwe verbindt de VVD leden in de gemeenten Ermelo,
Harderwijk, Nunspeet en Putten met als uitvoerend orgaan het Netwerkbestuur.
Elk lid heeft spreek- en stemrecht op alle ledenvergaderingen van zowel het Netwerk Noordwest-Veluwe, als
van de Regio Oost (is provincies Gelderland en Overijssel) en op landelijke congressen van de VVD Nederland.

Agenda
Zondag 6 januari
Nieuwjaarsbijeenkomst voor leden, vrienden en sympathisanten te Ermelo. Uitnodiging volgt.
Zondag 13 januari
Nieuwjaarsbijeenkomst voor leden in de Regio Oost (Gelderland en Overijssel). Uitnodiging volgt.
Woensdag 30 januari
Bezoek aan Twee Kamer en VVD fractie te Den Haag. Aanmeldingen < 25 januari bij Hans van Zetten
Februari/maart/april
Workshop Liberalisme. Aanmeldingen < 1 februari bij Gonny Otter
Woensdag 6 maart of maandag 11 maart
Interactieve spreekbeurt van Klaas Dijkhoff te Ermelo. Nadere informaties volgen.
Woensdag 20 maart
Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen
April/mei
Jaarlijkse ledenvergadering Netwerk Noordwest-Veluwe. Nadere informaties volgen.
Donderdag 23 mei
Verkiezingen Europees Parlement

Lid worden van de VVD? Waarom zou ik?
Overgenomen uit de ledenmagazine van de VVD Liber van 20 december 2018
“Mensen om mij heen hoor ik weleens zeggen: lid worden van de VVD? Ik wil de politiek helemaal niet in! Dat
beeld klopt natuurlijk niet. Alsof wij een beroepsvereniging van politici zijn. Er is in onze club zoveel meer te
doen dan zelf actief de politiek ingaan. Je kunt meehelpen met de campagnes, lokaal of landelijk je mening geven
over de meest uiteenlopende onderwerpen. Jezelf ontwikkelen bij de Haya van Somerenstichting, je leert mensen
kennen, soms zelfs vrienden voor het leven. Of ons gewoon alleen financieel steunen. Het kan en mag allemaal.
Dat geldt zeker voor de nieuwe VVD, waar we het vaak met elkaar over hebben. Die nieuwe VVD is minder
Haags, en veel meer mens. Die is er niet voor het systeem, maar voor de mensen. Voor mij is het heel simpel: die
nieuwe VVD is een club waar je mee kan doen op een manier die bij jouw past. Op een manier waar jij je goed bij
voelt. Want als je dat doet, dan krijg je energie.”
............
“De VVD is geen club van alleen maar politici, maar een club van en voor de doeners. Daarom wil ik je vragen om
eens na te denken wat jij zou willen bijdragen aan de VVD, en ga het doen! Dat is voor mij die nieuwe VVD.”
Partijvoorzitter Christianne van der Wal – Zeggelink
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