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1. Woord van de redactie.

Na een afwezigheid van enige tijd willen wij, de leden van de fractie en bestuur, de nieuwsbrief weer een nieuw leven 
inblazen. Middels deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van diverse en uiteenlopende zaken die betrekking 
hebben op VVD Woensdrecht. Wij hopen hiermee ook aan de wens te voldoen van verscheidene van u om een sterkere 
interactie te hebben tussen fractie, bestuur en de leden.

Wij wensen u veel leesplezier en mocht u op- en aanmerkingen hebben, vernemen wij deze graag van u.

2. Van onze fractievoorzitter, Marius Bakker.
Beste VVD-ers,

Het is vakantietijd,een deel van jullie is al geweest en andere gaan nog.
Daarnaast is het natuurlijk nog steeds een rare en onzekere tijd met de Pandemie.

Ondanks de vakantie zitten we als fractie niet stil, we zijn bezig om te bekijken wat op dit 
moment de belangrijkste punten zijn die spelen in onze gemeenschap. Wij gaan dan ook 
langs dorpsplatforms en praten daarnaast met ondernemers en inwoners over hun groot-
ste zorgen in onze dorpen.
Tevens zijn we bezig om weer nieuwe burgerraadsleden bij de fractie te halen.

Zoals aangegeven tijdens de ledenvergadering en de zomerborrel hebben we een druk 
jaar voor de boeg.
Allereerst de begroting voor 2022 die in het najaar moet worden vastgesteld en daarnaast 
de voorbereiding voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

Om tot een door de leden gedragen verkiezingsprogramma te komen hebben we jullie 

We vragen jullie dan ook om ons input te geven met 3 punten die jullie het belangrijkst vinden om in ons programma op te 
nemen.
Of zoals het VVD tweede kamerlid de Neef tijdens de zomerborrel aangaf, de 3 belangrijkste redenen waarom het zo 
goed wonen is in Woensdrecht.

Vanuit de fractie wensen wij iedereen een goede en gezonde vakantie.

Met liberale groet,
Marius Bakker

Fractievoorzitter, VVD Woensdrecht



e-mail:  info@vvd-woensdrecht.nl
website: www.vvd-woensdrecht.nl

3. Woordje van de voorzitter

Sommigen hebben het al achter de rug, hebben het nu of het gaat nog komen: vakantie. We hopen dat u er achteraf 
goed van heeft kunnen genieten ondanks de beperkingen. We kunnen in ieder geval terugkijken op een gezellige 
zomerborrel en konden daar kennis maken met veel nieuwe leden. Ik ben blij dat Rob zich heeft gestort op het maken 
van de Nieuwsbrief. Hij wilde deze al eerder versturen, maar, mea culpa, het komt door mij dat deze later tot u komt. 
De wind waait de laatste maanden gelukkig weer met ons mee. De vele nieuwe leden, velen willen ook op de kan-
didatenlijst en nieuwe burgerleden (we zouden er zelfs meer kunnen plaatsen als dat kon). De vertegenwoordiging 
vanuit Putte en Huijbergen baart mij zorgen, want daar hebben we nog geen nieuwe leden gevonden die wat kunnen 
betekenen op de kandidatenlijst. Ik hoop dat daar nog verandering in komt. Wellicht weet u nog iemand in die ker-
nen die wat voor onze liberale partij zou kunnen betekenen. De volgende maand gaan we op volle kracht naar de 
verkiezingen. De ALV’s komen eraan waarin u de kandidatenlijst vaststelt, maar ook het verkiezingsprogramma. Dat 
laatste moet kort en krachtig worden met sterke speerpunten. We hebben u om input gevraagd en deze is nog steeds 
welkom. Ik hoop dat we velen kunnen begroeten op de jaarlijkse BBQ op 12 september. Details volgen nog.

Laten we allemaal meedenken en meehelpen. Alleen zo kunnen we de ambitie van vier zetels verwezenlijken, want 
dat gaat echt niet voor niets. We rekenen ook op u en noteer de data onderaan de brief in uw agenda.
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4. De fractie van VVD Woensdrecht.

De fractie voor VVD Woensdrecht bestaat momenteel uit 2 raadsleden en 1 burgerlid:

Raadsleden:
- Marius Bakker
- Robbert-Jan Willeboordse

Burgerlid:
- Joey Pals

Mocht u vragen hebben voor de fractie of misschien bent u wel geïnteresseerd in de politiek, dan kunt u hen onder meer 
benaderen via het volgende emailadres: fractiesecretaris@vvd-woensdrecht.nl 

5. De bestuur van commissie VVD Woensdrecht.

Het bestuur van commissie VVD Woensdrecht bestaat momenteel uit 4 personen:

- Ronald Averdieck
- Rob de Kort
- Chiel Janssen
- Evert Vos

Mocht u algemene vragen hebben voor het bestuur, dan kunt u hen onder meer benaderen via het volgende emailadres: 
info@vvd-woensdrecht.nl

6. Jaarlijkse BBQ van VVD Woensdrecht.
De jaarlikse BBQ zal dit haar gehouden worden op :

Zondag 12 September 2021

De bbq wordt gehouden in de tuin van Marius Bakker. Ieder-
een is welkom ( inclusief partner ). Als U zich opgeeft voor 
deze bbq, krijgt U een seperate email met allle detaills.

Net als andere jaren vragen wij een bijdrage in de kosten en 
voor dit jaar bedragen deze kosten : € 25,00 / p.p.

U kunt zich opgeven via emaildres: 
info@vvd-woensdrecht.nl met vermelding BBQ 2021.

Wij hopen u allen te treffen op deze dag en we gaan er een 
gezellige avond van maken.

mailto:fractiesecretaris%40vvdwoensdrecht.nl?subject=Reactie%20op%20nieuwsbrief%20Augustus%202021
mailto:info%40vvd-woensdrecht.nll?subject=Reaktie%20op%20nieuwsbrief%20Augustus%202021
mailto:info%40vvd-woensdrecht.nl?subject=BBQ%20VVD%202021
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7. Bakkie met de Fractie.



8. Belangrijke datums:
Met onder meer de komende Gemeenteraads Verkiezingen op komst, willen wij u alvast de volgende datums meegeven 
om in uw agenda te noteren:

• Bakkie met de fractie:      7 september 2021
• BBQ VVD:    12 september 2021
• ALV2 :    22 september 2021
• ALV3 :         2 december 2021

De overige datums kunt u vinden op onze website. Kllikt u op deze link om daar te geraken.

https://www.vvd-woensdrecht.nl/index.php/agenda

