
 

 

 

NIEUWSBRIEF  

 Maart 2021 

Gelderland  

 

Wilt U de NIEUWSBRIEF niet meer ontvangen : Klik dan hier 

Beste Leden van Provincie Gelderland, 
 

Graag wil het bestuur van onze afdeling u op de hoogte houden van de stand van zaken in onze politieke vereniging. 
Op de eerste plaats hopen wij dat het u allen goed gaat. We leven in een moeilijke tijd en we hopen dat met de inzet van 
vaccinaties onze toekomst er weer beter uit gaat zien. 
 
In deze nieuwsbrief willen we u informeren over: 

• De Tweede Kamer verkiezingen op 17 maart aanstaande. 

• De Provinciale Algemene Vergadering 19 juni aanstaande. 

• De Gemeenteraad verkiezingen in maart 2022. 

 

De Tweede Kamer verkiezingen. 
Zoals u bekend, zullen de Tweede Kamer Verkiezingen op 17 maart aanstaande plaatsvinden. Inmiddels zijn alle 
verkiezingsborden in Gelderland beplakt met onze bekende posters. Hierdoor is Gelderland “paars” gekleurd.   
De campagne zal vanwege Covid19 voornamelijk via sociale media worden gevoerd. 
Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de Landelijke Website: www.50pluspartij.nl 
Kiezers van 70 jaar en ouder hebben de mogelijkheid om schriftelijk te stemmen, dat is voor veel van onze ouderen een 
uitkomst!  
 

De Provinciale Algemene Vergadering.  
Op 19 juni aanstaande zal de Provinciale Algemene Ledenvergadering worden gehouden. We hopen dat we dan weer bij 
elkaar kunnen komen. Zoals gebruikelijk worden er dan weer bestuursleden gekozen door de leden.  
We zoeken kandidaten voor de functies van:  

• Voorzitter; 

• Secretaris;  

• Twee Algemeen Bestuursleden. 
Heeft u belangstelling, stuur dan een brief met CV aan: secretaris@50plusgelderland.nl of neem contact op met de 
waarnemend voorzitter: will.reichgelt@gmail.com of M: 06 41911168.   
Wij nemen dan contact met u op voor het maken van een kennismakingsgesprek. 

De Gemeenteraad Verkiezingen 2022. 

In maart 2022 zullen de Gemeenteraadsverkiezingen gehouden worden. Dit jaar worden de plannen voor die verkiezingen 
voorbereid. Aandachtspunten zijn de Verkiezingsprogramma’s, werkgroepen, het werven van capabele en gedreven 
kandidaten, scholing- en inwerkperiode van de desbetreffende kandidaten. Op grond van verkiezingsresultaten uit 2018 en 
het aantal leden in gemeenten is een lijst van de meest kansrijke plaatsen opgesteld. Die gemeenten zijn: Apeldoorn, 
Arnhem, Doetinchem, Nijmegen, Oude IJsselstreek, Wijchen en Zevenaar. Daarna volgen Beuningen, Lingewaard, 
Montferland, Tiel en West Betuwe. Tenslotte liggen er nog kansen in Berg en Dal, Berkelland, Duiven, Ede, Epe, Harderwijk 
en Nijkerk. Woont u in een van de hierboven genoemde gemeenten en voelt u zich betrokken bij de doelstellingen van 
50PLUS, meldt u dan aan voor de oprichting van een lokale werkgroep, met welke wij samen de deelname aan de komende 
gemeenteraadverkiezingen kunnen voorbereiden. De start vindt plaats op een nader aan te geven Algemene 
ledenvergadering in maart aanstaande. 

Heeft u vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief, dan kunt u contact opnemen met de waarnemend voorzitter Will 
Reichgelt (E: will.reichgelt@gmail.com of M: 06 41911168), of met secretaris Nelleke de Jong,  
(secretaris@50plusgelderland.nl of M: 06 30469537).  

 

Bestuur Gelderland. 
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