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Beste D66 ’ers, 
 
Na de succesvol verlopen verkiezingen voor het Europees Parlement 

maken we ons op voor de gemeenteraadsverkiezingen. Deze vinden 
plaats op 3 maart 2010. 

 
In Weert rekenen we op behoud van onze zetel in de gemeenteraad 
en hopen we stiekem op meer. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf en we 

zullen er hard voor moeten werken. 
Een en ander begint met een goede campagne met als basis een 

mooie lijst van kandidaten en een degelijk verkiezingsprogramma.  
 
We nodigen jull ie uit voor een Algemene Afdelingsvergadering op 20 

juli aanstaande om 20.00 uur op het gemeentehuis. 
 

Daar moeten we de volgende besluiten nemen: 
 

1.  Deelname verkiezingen onder de eigen naam D66 of een 

alternatieve naam. 
Het bestuur zal aan de leden voorleggen in Weert formeel deel 

te nemen onder de naam D66 en in de campagne-uitingen de 
naam D66 Weert te hanteren. 
Het bestuur zal aan de leden voorleggen niet deel te nemen 

aan de verkiezingen in de gemeente Nederweert.  
 

2.  Procedure verkiezing lijsttrekker en rangorde overige 
kandidaten. 

Het bestuur zal aan de leden voorleggen in Weert:  
-  Het instellen van een afdelings verkiezings commissie, die 

verantwoordelijk is voor een correcte procedure;  

-  Een poststemming comform landelijk D66 reglement te laten 
plaatsvinden, waarbij alleen landelijke leden stemrechtig 

zijn; 
-  De uitslag van de poststemming is de volgorde van de lijst, 

tenzij een kandidaat zich vrijwil lig lager laat plaatsen;  

-  De poststemming vindt schriftelijk plaats en niet digitaal;  de 
poststemming opent 1 oktober en eindigt 19 oktober. 

-  Kandidaatstelling kan vanaf 30 juli tot en met 24 september. 
Kandidaten die zich na 24 september melden kunnen nog op 
de lijst geplaatst worden, maar komen altijd in volgorde 

achter leden die meedoen met de posstemming.  
 



  
 

D66 Land van Weert, Kerkstraat 93, 6006KM WEERT  
T: 06-44040911 E: jhf.vossen@kpnplanet.nl   

www.d66landvanweert.nl 

 

 
-  Op 23 december wordt de definitieve kandidatenlijst 

vastgesteld. Hierna zijn geen aanmeldingen meer mogel ijk. 

-  Conform landelijk D66 reglement kunnen ook lokale leden 
een plek op de kandidatenlijst innemen, echter altijd achter 

landelijke leden. 
-  De uiterlijke dag dat iemand landelijk lid kan worden om als 

zodanig meegenomen te kunnen worden in de procedure is 6 

maanden voor de verkiezingen. 
-  De verkiezing van de lijsttrekker achteraf te laten 

plaatsvinden, tijdens een speciale afdelingsvergadering. 
Kandidaatstelling voor lijsttrekker opent 19 augustus en 
sluit op 19 oktober. 

-  Een lijstverbinding aan te gaan met een nog te benoemen 
partij (discussie ter vergadering).  

 
We rekenen op jull ie aanwezigheid.  

Mocht je verhinderd zijn, meld je dan af bij Jeffreye (06-44040911 / 
jhf.vossen@kpnplanet.nl). 
 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Bestuur D66 Land van Weert 
Vincent van Brussel, voorzitter  

 
 


