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Het jaar 2017 heeft voor de afdeling Apeldoorn van D66 vooral in het teken gestaan van de 

voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Uiteraard is ook actief bijgedragen aan de 

campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen 2017. 

De afdeling is het jaar begonnen met 166 leden en geëindigd met 189 leden. We hebben 42 nieuwe 

leden kunnen verwelkomen. We hebben helaas afscheid moeten nemen van Pieter Sandmann, lid 

sinds 2005.  

In de voorbereiding naar de gemeenteraadsverkiezingen zijn er twee interne stemmingen gehouden. 

In mei is Maarten van Vierssen verkozen als lijsttrekker; in oktober is de rest van de lijst via E-voting 

vastgesteld. In beide verkiezingen hebben ca 66 leden gebruik gemaakt van hun stemrecht. Het 

bestuur dankt de Verkiezingscommissie voor haar werkzaamheden. Dit betreft zeker de twee 

boeiende presentatieavonden met de kandidaat-lijsttrekkers en de kandidaat-raadsleden. 

In 2017 zijn er vijf AAV’s gehouden. Vaste elementen hierin zijn de terugkoppeling vanuit fractie en 

wethouder, en een ledendebat over actuele onderwerpen. Op de laatste AAV op 9 december is het 

verkiezingsprogramma “Samen krijgen we het voor elkaar “ vastgesteld na een boeiende discussie 

over circa 25 amendementen. Het bestuur dankt de programmacommissie voor het opstellen van dit 

programma. 

Op de nieuwjaarsbijeenkomst is een veiling georganiseerd met schilderijen die zijn gemaakt bij De 

Klup, het goede doel van de sponsoractie van de Midwintermarathon in 2017. Verder is een nieuwe-

ledenbijeenkomst en een zomerborrel georganiseerd. 

De gemeenteraadsfractie is in 2017 niet in samenstelling veranderd en is er in geslaagd op veel 

momenten zich positief te onderscheiden. Fractie en bestuur werken intensief samen in het 

campagneteam. Ook de programmacommissie was een vruchtbare samenwerking  van fractie en 

bestuur.   

De fractie heeft gedurende 2017 bestaan uit de raadsleden Paula Donswijk (fractievoorzitter), 

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

Slikker en fractiemedewerker Mariëtta Buitenhuis. Zij is in de loop van het jaar vervangen door Koen 

Mookhoek. Het bestuur wenst Marietta succes in haar verdere juridische en politieke loopbaan. 

Mark Sandmann heeft zich ook in zijn tweede volledige jaar als wethouder met regelmaat positief in 

de pers kunnen presenteren.  

In de loop van het jaar heeft Myriam van Haften afscheid genomen van het bestuur. De vacature is 

eind van het jaar aangevuld met Bart Lauw. Quirine Lensvelt (algemeen bestuurslid politiek), Nicolet 

Theunissen (algemeen bestuurslid campagne) en Robert Jan Jonker (secretaris) zijn in de loop van het 

jaar voor een tweede (en laatste) termijn van drie jaar in het bestuur verkozen. Het bestuur bestond 

verder uit Bart Schudel (voorzitter), Erik Bus (penningmeester) en Gavin Treep (algemeen bestuurslid 

communicatie). Het bestuur is een besloten facebookgroep gestart voor de communicatie met en 

tussen leden.  Het bestuur heeft in 2017 acht keer vergaderd. 


