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***************************************
De Gemeenteraadsverkiezingen. Op 14, 15 en16 maart mocht
iedereen weer naar de stembus om te gaan stemmen op zijn/ haar
volksvertegenwoordiger. Wij hadden een lijst waar wij als
GemeenteBelangen erg trots op waren. Veel vertrouwde gezichten,
maar ook een groot aantal nieuwe mensen. Onze lijststrekker en
huidige fractievoorzitter Gabriëlle Hazeleger gaf op onze laatste
ALV aan voor 6 zetels te willen gaan, wat ons op een paar stemmen
na bijna gelukt was. Wederom hebben wij meer stemmen behaald
dan de jaren hiervoor en onze 5de zetel teruggewonnen. Tevens zijn
wij van de 4de grootste partij naar de 3de grootste gegaan.
GemeenteBelangen Ede is naast de oudste lokale politieke partij
van de gemeente Ede ook nog steeds de grootste lokale partij. Op 30
maart werd onze
nieuwe fractie
geïnstalleerd.
Met 5 raadsleden
(1 kandidaat
wethouder) en 2
fractievolgers gaan
wij de
onderhandelingen in,
hopend op goede
samenstelling van de
raad.

Van links naar rechts; Ardin van Emmerik, John Scherrenburg, Henk Righolt, Jacky
van de Pol, Richard Stap. Zittend; Peter de Pater en Gabriëlle Hazeleger.

***************************************
Bij het installeren van de nieuwe raad, hoort ook het afscheid
nemen van oudgedienden. Als GemeenteBelangen Ede hebben wij
samen met fractie, bestuur en enkele aanwezige leden afscheid
genomen van Jet Verhoeff en Gertjan Koster. Na de speech van
onze nestor Koos van Boven en een woordje van fractievoorzitter
Gabrielle was het tijd om beide in het zonnetje te zetten met een
prachtig cadeau. Het bleef nog lang gezellig in de Dorpsherberg in
Bennekom.
Op 29 maart werd er door de gehele raad afscheid genomen van
meerdere raadsleden. Na een dankwoord van burgemeester
Verhulst aan Gertjan voor zijn tomeloze inzet voor de gemeente en
de partij was Jet aan de beurt en werd zij tevens onderscheiden als
Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

***************************************

“Bestuursleden gezocht”
Onze voorzitter Paul Förster heeft aangegeven dat de oproep voor
nieuwe bestuursleden veel aanmeldingen heeft opgeleverd. Het
bestuur heeft een eerste selectie gemaakt en gaat in gesprek met
deze mensen. Hierover zal in de volgende nieuwsbrief vast meer
duidelijkheid kunnen worden gegeven.
Heeft u hier nog vragen over? Mail gerust met onze voorzitter Paul
Forster.
p.forster@caiway.net

**************************************

Op dit moment is er een informatieronde geweest. De informateur
heeft met alle partijen gesproken en zijn advies neergelegd. Zijn
advies is dat de 5 grootste partijen (SGP, CU, GBE, D66 en CDA)
gaan kijken of zij er uit gaan komen. Zolang de onderhandelingen
nog lopen is de fractie als hierboven beschreven de huidige fractie,
min Peter. Hij is demissionair wethouder en houdt zich daarnaast
samen met Gabriëlle bezig met de (in-)formatie gesprekken.
Zodra er meer nieuws is zal er een uitgebreide nieuwsbrief volgen.
Houdt in de tussentijd onze sociale media goed in de gaten voor het
laatste nieuws.

***************************************
Namens het bestuur en alle fractieleden wensen wij u allen hele
fijne Paasdagen. Wij hopen, net als u, te kunnen genieten van mooie
voorjaarsdagen, samen met familie en vrienden. Of u nou thuis bent
of er lekker op uit gaat. Geniet van elk moment.

