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Inleiding 
Dit Journaal staat geheel in het teken van de 
verkiezingscampagne voor de lokale verkiezingen 
van 19 maart 2014 aanstaande. De oorspronkelijke 
datum van 5 maart 2014 valt samen met 
Aswoensdag. Daarom zijn de verkiezingen met 
twee weken verzet naar 19 maart 2014. 
 
Verkiezingsprogramma  
Voor de periode 2014 – 2018 zal de PvdA 
Afdeling Buren een lokaal verkiezingsprogramma 
schrijven. Dit gebeurt door een 
programmacommissie die als volgt is 
samengesteld: Jurgen Friedrichs, Mark Hofman, 
Maaike Baggerman, Dick Overwater en Conny 
Veldhuizen. In het verkiezingsprogramma zal er 
aandacht geschonken worden aan regionale 
thema’s, lokale thema’s en thema’s die specifiek 
van belang zijn voor de verschillende kernen van 
onze gemeente. De commissie zal zoveel mogelijk 
bewoners van onze gemeente betrekken bij het 
schrijven van het programma. 
 
Kandidaatstellingscommissie 
Het bestuur van de PvdA afdeling Buren heeft een 
kandidaatstellingscommissie samengesteld die de 
kieslijst zal voorbereiden. De commissie bestaat uit 
Johannes van Vuren, Gert Macaré en Thea 
Berwald. 
Het gaat hier om een adviescommissie die het 
bestuur adviseert over de lijstvolgorde. De 
commissie zal hiervoor kandidaten zoeken en in 
gesprek gaan met alle kandidaten die zich 
beschikbaar stellen. De definitieve lijst zal door het 
bestuur van de afdeling ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan de ALV. 
 
Op de website van de PvdA Buren staat de 
profielschets van een gemeenteraadslid. 
Belangstellenden die geen toegang hebben tot de 
website kunnen deze opvragen bij de secretaris van 
het bestuur (zie Colofon). 
 
Oproep 
Het bestuur van de PvdA afdeling Buren roept al 
haar leden op zich kandidaat te stellen voor de 
kieslijst van de lokale verkiezingen 2014.  De 
kandidaatstelling staat open tot 3 september 2013. 
Belangstellenden wordt gevraagd hun 
belangstelling schriftelijk kenbaar te maken bij de 
afdelingssecretaris. In de brief moet in ieder geval 
een korte motivatie weergegeven worden en een 
beknopt CV. Naast uw brief moet u de interne 
bereidheidsverklaring en de erecode van de PvdA 

te ondertekenen. Pas nadat deze door u 
ondertekend zijn en samen met uw brief in het bezit 
van het afdelingsbestuur is uw aanmelding 
definitief. U zult in de periode september/oktober 
worden uitgenodigd voor een gesprek met de 
kandidaatstellingscommissie. 
 
Bij dit Journaal ontvangt u tevens de oproep voor 
kandidaatstelling in een separate brief. 
 
Graag vestigen wij uw aandacht op onze website 

www.buren.pvda.nl. Hier vindt u alle relevante 

informatie over de gemeenteraadsverkiezingen van 
2014, zoals het profiel van een raadslid, de interne 
bereidheidsverklaring en de erecode van de PvdA, 
maar ook andere actualiteiten binnen onze afdeling. 
De website is geheel vernieuwd waar we erg trots 
op zijn. 

 

ALV 

Op woensdag 13 november vindt de volgende ALV 
plaats. Tijdens deze ALV zullen het 
verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst 
worden vastgesteld. Over de verkiezingscampagne 
wordt u dan nader geïnformeerd.  
 
De ALV vindt plaat in Studio de Heuf te Buren. De 
definitieve uitnodiging ontvangt u uiterlijk een week 
voor de ALV. 
 
Tot slot 
In het kader van onze permanente campagne 
vinden er de volgende activiteiten plaats: 
Vrijdag 6 september: thema-avond Europa in ’t 
Zoetzand te Beusichem 
Zaterdag 12 oktober: Themamiddag Duurzaamheid 
in Studio de Heuf te Buren. 

 

 

 
afdeling Buren 

             … je kunt er niet omheen!! 
 
                            Colofon 
Het PvdA-Journaal Buren staat onder redactie van 
Conny Veldhuizen. Iets te melden? Aarzel niet! 
Bijdragen voor dit Journaal zijn van harte welkom 
op Jeudestraat 10 4011 GL te Zoelen of via de mail: 
conny.veldhuizen@gmail.com. Gezien het formaat 
geen lappen tekst, maar korte en bondige 
statements, uitspraken, stellingen en/of 
mededelingen. Teksten bij voorkeur per e-mail. 

http://www.buren.pvda.nl/
mailto:conny.veldhuizen@gmail.com

