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Het bestuur van de afdeling D66 Voorne is samengesteld uit leden uit de gemeenten
Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne. Het bestuur bestaat momenteel uit vijf leden:
Marianne Wolters is voorzitter, Christiaan van Bremen is secretaris, Peter van der
Noll is de penningmeester, en als bestuursleden Linda Leeflang en Rien Olijve.
Verkiezingen maart 2014
Op Voorne mogen we gerust trots zijn als we kijken naar de uitslagen van D66
kijken.
De fractie van D66 in Brielle is door een goede uitslag bij de
gemeenteraadsverkiezingen gegroeid van twee naar drie zetels. Fractievoorzitter is
Wim Smit en hij wordt in de Brielse raad geflankeerd door Rien Olijve en Richard de
Zoete. Tevens levert D66 in Brielle een bijdrage aan de coalitie; Dick Verbeek is
wethouder met in zijn portefeuille de taken financiën en
belastingen, automatisering, recreatie en toerisme, agrarische
zaken, museum, milieu, energie.
Zij worden geassisteerd door, Leen Zweerus, Henry Rijstenbil, Marianne Wolters,
Kees de Groot en Theo Horbach.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 is de fractie van D66 in Hellevoetsluis
van één naar twee zetels gegaan. Fractievoorzitter is Mieke Bakker en naast haar is
Jan-Govert van Gilst eveneens in de raad gekozen.
Zij worden geassisteerd door: Christiaan van Bremen, Jan Bakker, Igor Kluin en
Linda Leeflang.
In Westvoorne boekte D66 bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014
stemmenwinst, maar niet voldoende voor een extra zetel in de raad. Desondanks
mocht D66 meepraten bij de coalitievorming. Erik Mulder is wethouder en bezet een
portefeuille met onder meer de onderwerpen Inwonerszaken, Financiën en
Duurzaamheid.
In de gemeenteraad heeft Wim Hartog plaatsgenomen op de zetel die D66 na de
laatste verkiezingen heeft gekregen. Hij wordt geassisteerd, onder meer in de
commissievergaderingen, door de fractieassistenten Jan van den Brand en Rob van
Mil.
De 3 decentralisaties zijn een feit, nu is het aan ons om te monitoren of dit wel
allemaal goed gaat, samenwerking is het credo!
De Metropoolregio komt eraan, en willen wij meetellen dan zullen we ons moeten
verenigen zodat ook wij mee kunnen blijven beslissen.
Er is en wordt veel gesproken over fusie- en/of samenwerking. Voorlopig hebben we
in 2014 een goede start gemaakt door samen te werken met alle fractievoorzitters
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van Voorne, de 3 burgemeesters en de Griffiers, de eerste stap is gezet! Voorns
beraad is een feit.
Ook met de communicatiemiddelen komen we langzaam op gang.
Rob van Mill heeft een mooie website gebouwd (https://voorne.d66.nl/), nu moeten
we er zorg voor dragen dat we ook daadwerkelijk deze site up to date gaan houden.
Christiaan van Bremen heeft er voor gezorgd dat we ook op Facebook
(https://www.facebook.com/D66Voorne?fref=ts) aanwezig zijn.
Dit jaar heeft de fractie van Westvoorne een politiek café georganiseerd met het
thema duurzaamheid. Dit soort activiteiten zullen een vervolg gaan krijgen.
De drie fractie voorzitters samen met de voorzitter van het bestuur hadden ook een
ongedwongen samenzijn om af te tasten hoe gaan we verder met elkaar. Dit krijgt
een vervolg in 2015.
Een informele nieuwjaars borrel bij de familie Bakker, waarbij in ongedwongen sfeer
gediscussieerd werd hoe nou verder. Dit smaakte naar meer, en Westvoorne zet dit
voort op 15 maart.
We zullen ook D66 Nissewaard gaan bezoeken en zorgen dat de visie van D66 over
het hele eiland bekend word.
D66 Vooruit! We gaan voor ledenwerving, in 2015 gaan we dit actief aanpakken!
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