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Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van D66 Kaag en
Braassem.
De afdeling D66 Kaag en Braassem bestaat sinds 2012 en
is een initiatief van een aantal bevlogen D66-ers uit onze
gemeente.
Met deze nieuwsbrief willen wij geïnteresseerden op de
hoogte stellen van onze activiteiten.
Onze top tien

Even voorstellen
In deze rubriek willen we u kennis laten maken met een van de kandidaten voor de
gemeenteraadsverkiezing 19 maart 2014.

Wie is nummer 2 op de lijst?
Mijn naam is Gino Wesselman, 42 jaar, getrouwd en ik woon in
Roelofarendsveen. Ik ben daar geboren en getogen. Mijn hobby’s zijn
fotograferen en reizen. Het liefst maak ik daar een combinatie van!
Wat doe je?
In mijn dagelijkse werk ben ik senior IT consultant en daarin
adviseer ik bedrijven bij organisatieverandering en
kwaliteitsverbetering van hun IT-afdelingen.
Gino Wesselman

Naast mijn werk zet ik mij in als wijk-coördinator voor de
Nierstichting.

Waarom ben je lid van D66?
D66 is voor mij een partij die open en eerlijk is en optimistisch naar de toekomst kijkt. Een
partij die kiest voor vooruitgang en daarbij een schone, groene en duurzame omgeving hoog
in het vaandel heeft. Ik wil graag meedenken en meebeslissen en ben van mening dat
iedereen die dat ook wil, daar de kans voor moet krijgen.
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Wat kan D66 Kaag en Braassem volgens jou betekenen voor de gemeente?
Het huidige gemeentebestuur kan zich sterk verbeteren op het gebied van burgerparticipatie
en transparantie. D66 Kaag en Braassem wil dat de gemeente eerst luistert naar de ideeën
van de burgers voordat de gemeente panklare plannen presenteert.
Daarnaast wil D66 Kaag en Braassem dat de gemeente open is naar de burger en
beslissingen en keuzes uitlegt en hier transparant over is.

Verkiezingsprogramma
Donderdag 12 september is het verkiezingsprogramma
voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014
vast gesteld.
Het programma bestaat uit twee delen. Het eerste
algemene deel vertaalt het gedachtengoed van D66 naar
de lokale situatie en schetst de lange termijn visie voor
een gezond en krachtig Kaag en Braassem.
Speerpunten zijn een gezonde financiële basis,
duurzaamheid, stimuleren van de economie en aandacht
voor het sociale domein. Verder wil de partij burgers
betrekken bij belangrijke beslissingen.

Algemene AfdelingsVergadering
(AAV) 12 september 2013

Het tweede deel van het verkiezingsprogramma is in zijn geheel gewijd aan de elf kernen,
die samen de gemeente Kaag en Braassem vormen. Iedere kern heeft zijn eigenheid met
bijbehorende aandachtspunten. Door die duidelijk te benoemen is het voor de inwoner van
elke kern apart duidelijk wat D66 in zijn of haar kern hoopt te bereiken.
Diezelfde donderdagavond vond, na het definitief vast gestelde verkiezingsprogramma de
presentatie van de eerste tien leden, zoals vastgesteld door de verkiezingscommissie, plaats.
Het betreft:
Roel Terraneo
Gino Wesselman
Esther Loos
Conny Punt
Pepijn Wesselman
Joris Elsgeest
Frans van Drimmelen
Lydia Zeijlemaker
Dennis Olyerhoek
Yolanda Peet-van Tol

Kaag
Roelofarendsveen
Oude Wetering
Rijnsaterwoude
Rijpwetering
Roelofarendsveen
Nieuwe Wetering
Roelofarendsveen
Roelofarendsveen
Oude Wetering

Werkbezoek D66 Zuid-Holland
Op uitnodiging van D66 Kaag en Braassem bracht een delegatie van D66 Zuid-Holland op 31
augustus een werkbezoek aan onze gemeente. Gedurende de middag werden per sloep
diverse plekken in de gemeente bezocht, waaronder Rijnsaterwoude.
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Daar werd gesproken over de problematiek van kleine kernen, maar ook over het succes van
burgerparticipatie (de aanleg van een parallelweg langs de N207 om het dorp vrijwel volledig
te ontlasten van landbouwverkeer).
Vervolgens werd Leimuiden aangedaan om te praten over de geluidsoverlast van Schiphol
met het oog op een tweede Kaagbaan.

Masterclass Actief in gemeentepolitiek
Tien Zuid-Hollandse D66-afdelingen (Delft, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp,
Leidschendam-Voorburg, Oegstgeest, Rijswijk, Voorschoten en Zoetermeer) hebben hun
krachten gebundeld en hun actieve aspirant raadsleden afgevaardigd naar drie
bijeenkomsten. Doel van die masterclasses was om de aanwezigen voor te bereiden op hun
toekomstige taak.
In de eerste nieuwsbrief kon u lezen hoe het de eerste middag verging.
De tweede bijeenkomst, 6 juli, was op een warme zaterdagmiddag in Zoetermeer. Er was
aandacht voor het thema dualisme in de gemeentepolitiek. Verder werd er onder leiding van
tweede kamerlid Stientje van Veldhoven gediscussieerd over duurzaamheid in het groot en
in het klein.
7 September kwam de Masterclass bijeen te Delft. Kaag en Braassem D66 lid en tevens lid
van het landelijk bestuur, Frans van Drimmelen trad op als anchorman.
Hij gaf het podium aan Marcella Heijboer, die de kerncompetenties van de D66 raadslieden
profileerde.
Vervolgens was het woord aan Gerolf Bouwmeester, ex-fractievoorzitter van D66Amsterdam.
Hij gaf op meeslepende wijze zijn verhaal, gelardeerd met voorbeelden uit de praktijk.
Frans van Drimmelen sprak over het thema “Lobbyen en gelobbyd worden”.
Als laatste kwam John Bijl van het Periklesinstituut te spreken. Hij lichtte in een vlammend
betoog wat tipjes van de sluier op over de ins en outs van een goed debat.
Kortom: Voor de zeven deelnemers vanuit Kaag en Braassem een serie uiterst nuttige
voorlichtingsbijeenkomsten.

De vijf richtingwijzers van D66
De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf “Richtingwijzer`’, die tezamen richting geven aan
hoe D66 de wereld tegemoet treedt en vraagstukken uit de maatschappij probeert op te lossen. In
deze rubriek wordt een van de richtingwijzers vertaald naar een lokaal initiatief.

Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving .
Wij treden de wereld tegemoet met respect en mededogen. Dat geldt door de mensen en de
natuur om ons heen. De aarde is niet zomaar een gebruiksvoorwerp. Meer respect en
zorgvuldigheid zijn noodzakelijk.
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Een mooi voorbeeld hiervan binnen onze gemeente is De Ontmoeting in Leimuiden. In 2012
is de dorpskerk gerenoveerd en is ernaast een nieuw kerkelijk centrum – De Ontmoeting –
gebouwd. Dit multifunctionele gebouw bevat een grote zaal en verschillende kleine zalen die
door de gemeenschap voor verschillende doeleinden gebruikt kunnen worden, zoals
(uitvaart)recepties en vergaderingen. Het gebouw is ingericht met harmonieuze en
duurzame elementen: zo zijn de leestafels en boekenkasten gemaakt van oude kerkbanken
van de Oostenkerk en zijn oude glas in lood ramen gerestaureerd en verwerkt in het
interieur. Verder maakt het gebouw gebruik van duurzame en energiebesparende methoden;
zo wordt het gebouw verwarmd in de winter en gekoeld in de zomer door warmtekoudeopslag, een methode waarbij energie wordt opgeslagen in de bodem. Daarnaast wordt
de elektriciteit geleverd door zonnepanelen op het dak. Een prachtig voorbeeld van zowel
menselijke als bouwkundige harmonie en duurzaamheid.

Belangrijke data:
29 september
30 september
5 oktober
5 oktober
7 oktober
2 november

Inspiratiesessie campagne
Raadsvergadering
Sluiting e-voting en vaststelling volgorde van de eerste tien kandidaten op
de kieslijst.
Algemene regiovergadering te Dordrecht
D66 vergadert met de aspirant raadsleden en overige belangstellenden in
Het Veense Hof, Noordeinde 189 Roelofarendsveen
Landelijk Congres D66 te Utrecht

Tenslotte
Een ieder die zich kan vinden in de plannen van D66 zowel landelijk dan wel lokaal, roepen
wij op zich aan te sluiten bij de partij. Hoe u dat het gemakkelijkste kunt doen, leest u op de
website www.d66.nl.
Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht is een aanvulling op de campagnekas meer
dan welkom. Om de burger lokaal in aanraking te brengen, inhoudelijk, dan wel ludiek,
moeten extra uitgaven gedaan worden.
Een donatie aan D66 is fiscaal aftrekbaar.
Tot zover de tweede nieuwsbrief van D66 Kaag en Braassem. Hopelijk heeft u er met
interesse kennis van genomen.
Onze leden en belangstellenden krijgen de nieuwsbrief periodiek gemaild. Wilt u hem de
volgende keer weer graag ontvangen? Word dan lid van D66 of stuur ons een email naar
d66.kaagenbraassem@gmail.com.
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