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Het jaar 2016 is ook voor de afdeling Apeldoorn het jaar van 50 jaar D66 geweest. Dit is gevierd met 

een bijdrage aan de landelijke fietstocht, een gezellige lunch en de benoeming van Quirine Lensvelt 

tot Held van D66 Apeldoorn. 

De afdeling is het jaar begonnen en geëindigd met 156 leden. Van veertien leden is hetlidmaatschap 

beëindigd en we hebben eveneens veertien nieuwe leden kunnen verwelkomen. Het toch nog 

plotselinge overlijden van Sandra Wierenga heeft velen geraakt. 

In 2016 zijn er drie afdelingsvergaderingen (AAV’s) gehouden. Vaste elementen hierin zijn de 

terugkoppeling vanuit fractie en wethouder en een ledendebat over actuele onderwerpen. Het 

bestuur dankt Dennis Russchen voor de enthousiaste wijze waarop hij dit debat elke keer leidt. 

 Op de nieuwjaarsbijeenkomst is een kunstveiling georganiseerd die een substantiële bijdrage voor 

de sponsoractie van de Midwintermarathon en de campagnekas heeft opgeleverd. Verder is een 

nieuwe-ledenbijeenkomst en een zomerborrel georganiseerd. 

In 2016 zijn er geen verkiezingen geweest. Wel is in april het Oekraïne-referendum gehouden. Het 

Permanent Campagneteam en vele leden hebben zich ingezet voor de Ja-stem. Helaas tevergeefs. In 

het kader van de campagne voor het referendum is door het nieuwe campagneteam een boeiend D-

Café georganiseerd met externe sprekers, waaronder uit Oekraïne, en veel gasten van buiten de 

afdeling. 

De gemeenteraadsfractie is in 2016 niet in samenstelling veranderd en is er in geslaagd op veel 

momenten zich positief te onderscheiden. De fractie is actief aangehaakt in het campagneteam en 

heeft als eigen actie weer een groot aantal hardlopers kunnen verenigen in TeamD66 voor de 

Midwintermarathon. Er is gelopen voor KiKa. De actie heeft circa 3450 euro opgebracht. 

De fractie heeft gedurende 2016 bestaan uit de raadsleden Paula Donswijk (fractievoorzitter), 

Maarten van Vierssen, Dennis Russchen, Ahmet Alkas, Haris Skalonjic, Marco Wenzkowski, Jeroen 

Slikker en fractiemedewerker Mariëtta Buitenhuis. Mark Sandmann heeft zich in zijn eerste volledige 

jaar als wethouder met regelmaat positief in de pers kunnen presenteren. 

Verder stond 2016 in het teken van voorsorteren voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Op 

de AAV in december is met algemene stemmen besloten mee te doen met deze verkiezingen en zijn 

de perioden en de wijze van het kiezen van de lijsttrekker en de kandidatenlijst vastgesteld. 

In het voorjaar zijn twee nieuwe bestuursleden (Myriam van Haften, Gavin Treep) aangetreden 

waarmee het bestuur weer op de beoogde sterkte van zeven mensen is gekomen. In het najaar zijn 

Jos Poelmann als voorzitter en Dion Stuifmeel als penningmeester afgetreden na hun maximale 

termijn van 2x3 jaar. Bart Schudel is verkozen als nieuwe voorzitter, Erik Bus als nieuwe 

penningmeester.  Verder heeft zich een nieuw Permanent Campagneteam gevormd onder aansturing 

van het bestuurslid campagne Nicolet Theunissen. Het bestuur wordt gecompleteerd door Quirine 

Lensvelt (vice-voorzitter) en Robert Jan Jonker (secretaris). Het bestuur heeft in 2016 acht keer 

vergaderd. 
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