
Een sterke PvdA-lijst voor een krachtige stem in Zutphen 
 
Inleiding 
Werken aan Zutphen. Dat doet de PvdA Zutphen-Warnsveld. Om dat te kunnen blijven doen 
is een krachtige stem in de gemeenteraad nodig, een stem die alle inwoners van Zutphen 
vertegenwoordigt. In maart 2018 vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats.  Voor wie 
ook wil werken aan Zutphen is dat een kans. Heb je de wil en durf om die kans te grijpen dan 
ben je bij ons aan het goede adres en meld je jezelf als kandidaat voor een plek op onze 
kieslijst. 
 
PvdA Zutphen-Warnsveld 
Werken aan Zutphen betekent voor ons een stad ontwikkelen waarin alle inwoners kansen 
hebben zich te ontplooien, het fijn is om te wonen, op te groeien en naar school te gaan, te 
werken, te ontspannen en oud te worden. Dat voor ons iedereen meetelt is 
vanzelfsprekend. 
 
Wat wij van je vragen 
Natuurlijk wil je door het vuur voor onze idealen, ben je nieuwgierig naar wat er in de 
maatschappij leeft, durf je op een zeepkist te gaan staan om jouw en ons verhaal te vertellen 
en hou je van debatteren. Verder moet je bereid zijn zo’n 15 tot 20 uur per week aan je werk 
als gemeenteraadslid te besteden. Dat is de basis. Wat wij nog meer van je vragen kan je in 
de andere documenten lezen. 
 
Wat wij je bieden 
Wij organiseren een bijeenkomst waarin je al je vragen kwijt kunt. Vragen zoals bijvoorbeeld: 

 wat moet ik weten en kunnen? 

 krijg ik scholing of een training en hoe word ik ingewerkt? 

 hoe word ik in mijn raadswerk ondersteund? 

 wordt er een vergoeding gegeven voor het raadswerk? 

 hoe kan ik het combineren met werk en gezin? 
Ben je benieuwd naar het persoonlijke verhaal van onze huidige raadsleden, dan kan je ook 
nog met een van hen een afspraak maken. 
 
Hoe verder 
Wij hebben een kandidatencommissie benoemd voor het samenstellen van onze ontwerp-
kieslijst, die aan de ledenvergadering ter goedkeuring wordt voorgelegd. Als lijsttrekker zal 
Annelies de Jonge, onze PvdA-wethouder in het College van Burgemeester & wethouders 
worden voorgesteld. 
Hoe de kandidatencommissie te werk gaat kan je ook in de andere documenten lezen. 
 
Aanmelden 
Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar: 


