GIJS SCHUURMAN LIJSTTREKKER
50PLUS HARDENBERG
Tijdens de ledenvergadering van 50PLUS Hardenberg is de
kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart
2018 bekendgemaakt. Op advies van selectiecommissie en
bestuur van 50PLUS Overijssel heeft de ledenvergadering van
50PLUS Hardenberg de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld conform de voordracht.
De kandidaat-raadsleden
Gijs Schuurman uit Hardenberg is verkozen als lijsttrekker
voor de gemeenteraadsverkiezingen. Gijs stond tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen van 2014 nog op de 2e plaats
voor de inmiddels opgeheven partij Liberaal Hardenberg. Op
nummer 2 staat Linda Verschuur-Otten uit Slagharen. Derde
kandidaat is Ed Hoekstra uit Dedemsvaart. Op nummer 4 de
twintigjarige Hanneke Schuurman uit Hardenberg. Op nummer
5 Ton Rijghard uit Hardenberg. Op nummer 6 Wim Viskaal uit
Slagharen. Op nummer 7 J.Z. Van der Schaaf uit Dedemsvaart
en op nummer 8 Ruud Bosch uit Hardenberg. Op nummer 9 J.
Hooghart uit Slagharen en op nummer 10 Mevr. Wil Gerhart uit
Hardenberg. .
Verkiezingsprogramma
Het verkieziingsprogramma wordt op dit moment geschreven
rondom een drietal thema’s; Werk, Welzijn en Wonen, beter
openbaarvervoer van en naar de buitengebieden en het parkeerbeleid in Hardenberg, aldus lijsttrekker Gijs Schuurman.
Voor meer informatie over 50PLUS Hardenberg: www.50plushardenberg.nl

Uitnodiging voor leden van 50PLUS Overijssel
voor het bijwonen van de Provinciale Algemene Vergadering op
28 oktober om 11.00 uur in Zalencentrum De Esch, Hessenweg
47A in Hardenberg. Voor meer informatie:
www.50plusoverijssel.nl
Nieuwe site
Als eerste gemeentelijke
afdeling van 50PLUS heeft
Hardenberg een eigen site.
Hier staan de laatste nieuwtjes van onze afdeling;
www.50plushardenberg.nl

Bespreken verkiezingsprogramma

Waar vindt u het campagneteam van 50PLUS Hardenberg?
- Op 11 november in Slagharen en Gramsbergen
- Op 18 november in Dedemsvaart en Balkbrug
- Op 9 december in Hardenberg
- Op 6 januari in Hardenberg
- Op 20 januari in Dedemsvaart en Balkbrug
- Op 3 februari in Slagharen en Gramsbergen
- Op 10 februari in Hardenberg
- Op 17 februari in Dedemsvaart

info@50plushardenberg.nl

In aanloop van de verkiezingen wordt
			
door leden van 50PLUS Hardenberg het
			
verkiezingsprogramma geschreven. Het 		
			
raamprogramma is al gemaakt.
			
			
Op 30 oktober, 13 novemer, 28 novem		
			
ber en op 11 december bespreken
			
de leden in de Bergentheimzaal van het
			
gemeentehuis van Hardenberg hrt ver-		
			kiezingsprogramma
			
De avonden beginnen om 19.30 uur. 		
			
Vooraf ontvangen de leden welk deel van
			
het programma op de desbetreffende 		
			avond wordt besproken.
			
Graag willen wij weten wie op deze avonden aanwezig zijn. U kunt zich
aanmleden via info@50plushardenberg.nl

www.50plushardenberg.nl

