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Statenzaal Huis der Provincie te Arnhem 

Nieuwe Energie voor 

Gelderland 

Dit is het periodeverslag van de Statenfractie van D66 

Gelderland. Hierin leggen we uit wat D66 in Gelderland 

heeft bereikt tijdens deze Statenperiode. 

 

In de periode van 2011 tot 2015 heeft D66 Gelderland vier 

Statenleden: 

 

 Michiel Scheffer (fractievoorzitter) 

 Fleur van der Schalk 

 Lucia van Milaan 

 Wouter Saes 

 

Naast hen zijn er twee commissieleden actief voor de 

fractie: Frits op de Haar en Herman Veraart. 

Fractiemedewerker Trudy Schut en communicatie-

medewerker Helma de Boer ondersteunen de fractie.  

 

Samen met gedeputeerde Annemieke Traag en de vaste 

kern fractievolgers Peter van Norden, Hans Nugteren, 

Frank Eetgerink en Thijs Schiphorst bespreekt de fractie 

wekelijks verschillende onderwerpen. 

 

http://www.d66gelderland.nl/
https://www.facebook.com/D66Gelderland
https://twitter.com/d66gelderland
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D66 gaat voor nieuwe energie 

voor Gelderland. D66 staat voor 

een overheid die durft te 

vernieuwen, uitdagingen voor de 

toekomst aangaat en vertrouwt 

op de eigen kracht van mensen.  

 

 

Dit zijn de belangrijkste onderwerpen voor D66 in de 

provincie Gelderland:  

 

 Economie, innovatie en onderwijs 

 Natuur en landelijk gebied 

 Bestuur 

 Wonen, mobiliteit en ruimtelijke ordening 

 Financiën 

 Jeugdzorg 

 Cultuur en cultureel erfgoed 

 Recreatie en toerisme 

 Werkgelegenheid 

 Duurzaamheid en energie. 

 

De indeling volgt de thema’s uit ons verkiezingsprogramma 

over de periode 2011-2015. We hebben op een rijtje gezet 

wat er met de inspanningen van D66 Gelderland in de 

verschillende gemeenten van de provincie Gelderland is 

bereikt. 

Al die punten vind je op de website onder ‘Zo investeert D66 

Gelderland in jouw gemeente’. De belangrijkste stippen we 

hier per onderwerp aan. 

 

ECONOMIE EN INNOVATIE 

In de afgelopen Statenperiode heeft D66 de term 

‘revolverend’ ingevoerd. Revolverend financieren is een goed 

alternatief voor het traditionele subsidiëren. Het door de 

provincie uitgeleende geld komt door het aflossen van de 

schuld weer terug in het provinciale, revolverende, fonds en 

is op dat moment weer beschikbaar voor nieuwe leningen. 

Voordeel hiervan is dat de middelen tot in lengte van jaren 

inzetbaar blijven. Hierdoor maakt eenmalig subsidiëren 

plaats voor duurzaam financieren.  

 

Via PPM Oost (Participatiemaatschappij Oost-Nederland) is 

er grif gebruikgemaakt van financieringsmogelijkheden die 

innovatie van bedrijven mogelijk hebben gemaakt: PPM Oost 

steunde maar liefst 130 bedrijven met revolverende 

middelen.  

 

Andere belangrijke punten op het gebied van economie en 

innovatie die door of met steun van D66 zijn bereikt: 

 

 11 werkgelegenheidsprojecten, waaronder het 

http://www.d66gelderland.nl/
https://www.facebook.com/D66Gelderland
https://twitter.com/d66gelderland
https://gelderland.d66.nl/home/websites-van-lokale-d66-afdelingen/
https://gelderland.d66.nl/home/websites-van-lokale-d66-afdelingen/
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arbeidsmarktproject ‘Maak het in de Stedendriehoek 

 biogasnet 

 digitale bereikbaarheid en breedband (onder andere 

Achterhoek, Berkelland en Buren) 

 duurzame uitbreiding Friesland-Campina 

 revitalisering van verschillende bedrijventerreinen (89 ha) 

 jachthaven Hattem 

 Kansrijk platteland 

 solardakenproject 

 investering in innovatieve ondernemingen 

 oplossingen grenscorrecties industrieterrein Medel 

 sanering diverse terrein, waaronder gasfabriek 

Zaltbommel 

 overnachtingshaven Lobith 

 ontwikkeling Red Medtech Ventures 

 Noviotech-campus 

 Topfonds Gelderland 

 versterking Triangle innovatieprojecten Pieken in Delta. 

 

Deze lijst is niet compleet: het is te veel om op te noemen. 

 

ONDERWIJS  

Ook in Gelderland is D66 de onderwijspartij. We bevorderen 

zonnepanelen op scholen voor een betaalbare energie-

rekening. We bevorderen samenwerking tussen scholen en 

bibliotheken en helpen studenten om een eigen bedrijf te 

starten. D66 heeft gezorgd voor het behoud van (scholing in 

o.a. klassieke) muziek- en kindertoneel in Gelderland.  

 

MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID 

D66 heeft de bereikbaarheid van Gelderse steden en dorpen 

bevorderd. Hardnekkige knelpunten zijn of worden aange-

pakt. Openbaar vervoer wordt verbeterd, ook over de grens 

met Duitsland. Door de aanleg van vrijliggende snelfiets-

paden is het veiliger om met de fiets naar school of werk te 

gaan. D66 zet in op het beter benutten van wegen en spoor, 

zodat onze dorpen en steden leefbaar en bereikbaar blijven.  

 

Deze belangrijke punten zijn door of met steun van D66 

bereikt:  

 

 fietstunnels Doetinchem en Didam 

 snelfietsroute Ede-Wageningen 

 stoptrein Arnhem-Oberhausen 

 fietsklemmen bij stations (o.a. Apeldoorn, Ede, 

Harderwijk, Lochem, Winterswijk) 

 verbetering stationsomgeving diverse gemeenten  

en ov-fietslocaties. 

 

NATUUR EN LANDELIJK GEBIED 

D66 heeft zich ingezet om de natuur in Gelderland goed te 

beschermen en te beheren. We hebben in ons landschap 

geïnvesteerd langs de rivieren, op de Veluwe en in de 

http://www.d66gelderland.nl/
https://www.facebook.com/D66Gelderland
https://twitter.com/d66gelderland


D66 Meer banen. Minder lasten Beter onderwijs.  Meer weten? Kijk op d66gelderland.nl           facebook.com/D66Gelderland            twitter.com/d66gelderland 

Achterhoek. Zo blijft Gelderland de mooiste provincie van 

Nederland waar het fijn wonen is en waar mensen graag op 

bezoek komen.  

 

Belangrijke punten op het gebied van natuur en landelijk 

gebied die door of met steun van D66 zijn bereikt: 

 

 natuurlijke beeklopen Apeldoorn, Berkelland, Lochem en 

Oost-Gelre 

 WaalWeelde Beuningen 

 bevaarbaar maken van het Apeldoorns Kanaal 

 ecologische corridor Geldersch Landschap 

 landschapszone Nijmegen 

 laanboom-pact Neder-Betuwe 

 ecologische hoofdstructuur die uiterwaarden met 

heuvelrug verbindt 

 landgoederen De Poll en Beloofde Land 

 zes ecoducten op de Veluwe. 

 

BESTUUR EN FINANCIEN 

Voor D66 staat vertrouwen in de eigen kracht van mensen 

voorop. Burgers moeten zelf kunnen bepalen hoe ze hun 

omgeving inrichten. Wij hebben het gestimuleerd dat de 

provincie werkt aan zijn kerntaken als transparant 

middenbestuur. We hebben grensoverstijgend gekeken. We 

hebben ons er ook voor ingezet om het geld dat de provincie 

heeft ontvangen met de verkoop van Nuon aan Vattenfall te 

investeren. Door ons of met onze steun is het volgende 

bereikt: 

 

 ondersteuning bij financiële problemen in Beuningen  

 verscherping financieel toezicht op gemeenten 

 jaarlijkse organisatie van de Dag van de Toezicht 

 interprovinciale leveringen drinkwater 

 grensoverstijgende samenwerkingsprojecten (VIKING, 

Veilig blijven werken) 

 

WONEN, MOBILITEIT EN RUIMTELIJKE ORDENING 

De provincie speelt een belangrijke rol bij wonen en 

mobiliteit. Hiervoor is nauwe samenwerking met gemeenten 

en landelijke overheid nodig. D66 Gelderland heeft zich 

ervoor ingezet om de provincie voor iedereen aantrekkelijk te 

maken of te houden om er te wonen en te werken. Dit is door 

of met steun van D66 bereikt: 

 

 stedelijke vernieuwing Culemborg 

 binnenhaven Nijmegen 

 diverse inpassingsplannen en rondwegen 

 traverse Dieren 

 project Groei en Krimp Veluwe 

 vitaliteit platteland 

 realisatie 53 kulturhusen 

http://www.d66gelderland.nl/
https://www.facebook.com/D66Gelderland
https://twitter.com/d66gelderland
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 natuurvriendelijk inrichten beken, oevers, aanbrengen 

stapstenen 

 rivierversterkingsprogramma 

 waterhuishoudkundige maatregelen 

 stimuleringsbijdrage goedkope woningbouw 

 

WELZIJN ENJEUGDZORG 

Per 1 januari 2015 is het een feit: diverse zorgtaken, 

waaronder die op het gebied van jeugdzorg, zijn 

overgeheveld naar de gemeente. D66 Gelderland heeft er 

hard aan gewerkt om een goede overheveling van deze 

taken mogelijk te maken. We hebben meegedacht, kennis 

overgedragen en geïnformeerd. 

 

Dit is door of met steun van D66 bereikt: 

 

 ICT/domotica zorginstellingen/wonen, zorg, welzijn 

 samenwerking overdracht kennis aan gemeenten voor 

decentralisatie jeugdzorg 

 historisch lage wachtlijst jeugdzorg door preventie, 

jeugdzorg en nazorg. 

 

CULTUUR EN CULTUREEL ERFGOED 

Cultuur, cultureel erfgoed en natuurschoon in Gelderland is 

waardevol. D66 Gelderland heeft zich ervoor ingezet om al 

dit moois te behouden en te versterken ondanks de 

beperktere middelen. Dat is een moeilijke opgave omdat het 

hand in hand moet gaan met toerisme en economie. D66 

Gelderland grijpt steeds terug op de principes van de partij 

en maakt keuzes die daar het dichtst bij liggen. 

 

Dit is door of met steun van D66 Gelderland bereikt: 

 

 vergroten cultuurhistorisch besef 

 subsidie Gelderse Museumdag 

 restauratie religieus erfgoed 

 belevenisnetwerk Spannende Geschiedenis 

 ondersteuning podiumgezelschappen Introdans, 

Oostpool, Gelders Orkest 

 bijdrage World Cup Supercross (BMX) 

 restauratie fort Werk aan het Spoel 

 diverse cultuurhistorische projecten. 

 

RECREATIE EN TOERISME 

Gelderland is met de Veluwe een grote toeristische 

trekpleister. Wij hebben ons ervoor ingezet om de regionale 

economie te versterken en ondernemerschap te stimuleren. 

We hebben ingezet op cultuurtoerisme, toeristisch 

ondernemerschap en een focus op ontwikkeling van toerisme 

in kleinere gebieden. Dit is door of met steun van D66 

Gelderland bereikt: 

 

http://www.d66gelderland.nl/
https://www.facebook.com/D66Gelderland
https://twitter.com/d66gelderland
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 fietsnetwerk 

 jachthaven Hattem 

 bevaarbaar maken Apeldoorns Kanaal 

 uitbaggeren van De Linge voor toerisme 

 uitbreiding fiets-, wandel en kanoroutes Doesburg 

 toename aantal toeristische vakanties 

 Veluwe terug op 2e plek toeristische bestemmingen na 

Noordzeebadplaatsen 

 Festival Gelegerd 

 toeristische bewegwijzering Veluwe. 

 

WERKGELEGENHEID 

D66 heeft in Gelderland geïnvesteerd in werk. Door het 

restaureren van monumenten en onderhoud aan wegen 

hebben we werk in de bouw behouden. Door te investeren in 

duurzame energie bevorderen we werk voor nu en later. Met 

leningen aan innovatieve ondernemingen bieden we 

toekomst voor jongeren. In totaal zijn hier 20.000 

arbeidsplaatsen mee gemoeid (behouden of extra 

bijgekomen).  

 

Belangrijke punten op het gebied van werkgelegenheid die 

door of met steun van D66 zijn bereikt: 

 

 diverse werkgelegenheidsprojecten, waaronder het 

arbeidsmarktproject ‘Maak het in de Stedendriehoek’ 

 Kansrijk Platteland 

 revitalisering van verschillende bedrijventerreinen 

 investering in tuinbouw Betuwse Bloem 

 uitbreiding startersnetwerk met Centrum voor Jong 

Ondernemerschap 

 Innovatiecentrum Heinz (arbeidsplaatsen) 

 lancering coaching-programma IkStartSmart 

 

DUURZAAMHEID EN ENERGIE 

Dingen die door of met steun van D66 Gelderland zijn 

bereikt: 

 

 stimuleren energiebesparende maatregelen 

 oprichting community/practise lokale energiebedrijven 

 biogasnet 

 goedkeuring Windvisie 

 solardakenproject 

 versterken Triangle innovatieprojecten Pieken in Delta 

 kredietfaciliteiten voor het mkb 

 

  

http://www.d66gelderland.nl/
https://www.facebook.com/D66Gelderland
https://twitter.com/d66gelderland
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WERKBEZOEKEN  

Werkbezoeken geven bij uitstek gelegenheid om de 

gemeentelijke afdelingen van D66 te leren kennen en om 

bepaalde onderwerpen uit te diepen.  

 

De fractieleden van de Statenfractie legden in de afgelopen 

periode zo’n 35 werkbezoeken af in de provincie.  

 

Hier zijn we geweest: 

 

 

 

D66-afdelingen 

Naast die werkbezoeken zijn de leden van de Statenfractie 

ook op andere momenten op locatie. Zo schuift men met 

regelmaat aan bij fractievergaderingen van de gemeentelijke 

afdelingen. Als het kan, gebeurt dat ten minste een keer per 

maand. 

 

Informatiebijeenkomsten 

Samen met het regiobestuur organiseert de Statenfractie 

allerlei informatieve bijeenkomsten,  zogenaamde 

werkplaatsen. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als de 

overgang van fossiele naar duurzame energie (de 

“energietransitie”) en de decentralisatie van de jeugdzorg. 

 

Verbinding zoeken 

De Statenleden bezoeken verder op eigen gelegenheid 

diverse organisaties om zo te peilen wat in de maatschappij 

leeft en om hierop  zo goed mogelijk te kunnen inspelen. Wil 

je hier meer over weten, bevraag dan Michiel, Fleur, Lucia 

en/of Wouter persoonlijk. Zij kunnen je alles vertellen over 

hun contacten en drijfveren. 
 

 

http://www.d66gelderland.nl/
https://www.facebook.com/D66Gelderland
https://twitter.com/d66gelderland


D66 Meer banen. Minder lasten Beter onderwijs.  Meer weten? Kijk op d66gelderland.nl           facebook.com/D66Gelderland            twitter.com/d66gelderland 

  

Wijsmanzaal, Huis der Provincie Gelderland 

http://www.d66gelderland.nl/
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https://twitter.com/d66gelderland
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D66 GELDERLAND 

Zo zag D66 Gelderland eruit in de periode 2011-2015 

 

 4 Statenleden 

 1 gedeputeerde 

 2 steunfractie-/commissieleden 

 4 fractievolgers 

 2 fractiemedewerkers 

 

In 2010 had D66 1.458 leden in Gelderland. Nu zijn dat er:  

 2011: + 160 

 2012: + 258 

 2013: + 258 

 2014: + 323 

 maart 2015: meer dan 2.500 leden  

 

70% van de leden is man en 30% is vrouw. Wij zijn er trots 

op dat in onze Top Tien van kandidaat-Statenleden maar 

liefst vier vrouwen staan. Ruim 20% van de leden is jonger 

dan 30 jaar. 

  

Meest trots op …  

Michiel Scheffer noemt twee onder- 

werpen die hij heeft weten te bereiken  

namens D66 Gelderland, waar hij het  

meest trots op is.  

 

Revolverende fondsen 
Het woordenboek vertaalt het Engelse woord ‘revolving’ als 

terugkerend, ronddraaiend, en dat is precies wat zo’n fonds 

doet. Het is een instrument dat financiering aan bijvoorbeeld 

innovatieve ondernemers mogelijk maakt. Het geld is geen 

subsidie: het moet worden terugbetaald en het doel 

waarvoor het wordt verstrekt, moet een publiek belang 

dienen. Zo vult het fonds het gat op tussen subsidies en 

private leningen/kredieten.   

 

Dag van de Toezicht 

De huishoudboekjes van de gemeenten in Gelderland staan 

onder toezicht van de provincie. Duurzaam financieel beleid 

is het doel en vooral gemeenten die in financieel zwaar weer  

zitten, krijgen hulp van de provincie.  

 

Toezicht is niet hip, maar wel belangrijk. Door mijn rol bij 

D66 Gelderland vond de eerste Gelderse Dag van de 

Toezicht plaats in april 2014.  

 

http://www.d66gelderland.nl/
https://www.facebook.com/D66Gelderland
https://twitter.com/d66gelderland
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VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 

In vier jaar tijd hebben de fractieleden veel tijd gestoken in 

het werk voor D66 Gelderland. Om je een idee te geven: 

 

- 8 Gelderse Debatten 

- 35 werkbezoeken 

- 40 Statenvergaderingen 

- 67 vergaderingen van de procedurecommissie 

- 176 fractievergaderingen 

- 220 commissievergaderingen 

 

Daarnaast zijn de Statenleden met regelmaat te vinden bij 

hoorzitting, door ons georganiseerde informatie-

bijeenkomsten en werkplaatsen.  

 

 

 

  

Meest trots op …  

Fleur van der Schalk is sinds 

2006 bij de fractie van D66 

Gelderland betrokken. Zij is  

Statenlid sinds 2011. 

 

Duurzame energie 
Over de urgentie van duurzame energie is ze duidelijk.  

“Duurzame energie moet. Windenergie helpt’.  

 

Ze zegt dat het belangrijk is dat de provincie een strakke 

regierol op zich neemt om de energiedoelstellingen te 

behalen. Participatie van onze inwoners en het naar voren 

halen van kansrijke projecten waren bijzondere wensen van 

Fleur en tot haar tevredenheid is hierin voorzien in de 

Windvisie.  

 

Via de website van D66 leggen Fleur van der Schalk en 

D66-coryfee Jan Terlouw uit waarom deze energietransitie 

zo dringend is. 

 

Bommelerwaard 
Dankzij de inspanningen van Fleur is met de inschakeling 

van een D66-informateur de herstructurering van de 

glastuinbouw in de Bommelerwaard in februari 2015 een feit.  

 

 

http://www.d66gelderland.nl/
https://www.facebook.com/D66Gelderland
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GELDERS DEBAT  

Twee tot drie keer per jaar organiseert provincie Gelderland 

een Gelders Debat. Via het Gelders debat zoeken de leden 

van Provinciale Staten de inwoners van Gelderland op. Een 

uitgelezen kans om samen met de inwoners van onze 

provincie belangrijke onderwerpen te bespreken.  

 

Onze Statenleden woonden de volgende debatten bij:  

 

 Toekomst openbaar vervoer (2014) 

 Jong in Gelderland (2014) 

 Hernieuwbare energie (2014) 

 Winkels stad in, stad uit? (2013) 

 Recreatie, de Gelderse plus? (2013) 

 'Tuinbouw: motor van de Bommelerwaard?' (2012) 

 'Leve de Achterhoek' (2012) 

 'Railopstappunt bij Valburg?' (2011) 

 

De debatten vinden telkens in een andere regio plaats. Op de 

website van de provincie lees je meer over dit terugkerend 

debat. 

 

 

  

Meest trots op …  

Lucia van Milaan heeft zich in de 

afgelopen Statenperiode ingezet 

voor een warme overdracht van de 

Jeugdzorg naar de gemeenten.  

 

Warme overdracht Jeugdzorg 
In deze periode woonde ze vele themabijeenkomsten bij. Ze 

trok samen op met Tweede Kamerlid Vera Bergkamp om 

kennis en informatie te delen en gemeenten te helpen met 

de omschakeling. Lucia is trots op haar inbreng in de 

Commissie Jeugdzorg.  

 

IPO 

Sinds april 2014 is Lucia bovendien de vertegenwoordiger 

binnen het InterProvinciaal Overleg (IPO) voor de provincie 

Gelderland. Haar benoeming werd met algemene stemmen 

aangenomen door de leden van Provinciale Staten.  

 

http://www.d66gelderland.nl/
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KEUZES MAKEN  

Voor de meeste projecten, of het nu om mobiliteit of om 

natuur gaat, is het budget veel kleiner dan de wensenlijst. 

Dat betekent dat je keuzes moet maken die verstandig zijn, 

maar niet altijd even leuk. 

 

D66 Gelderland vindt dat je daarbij op lange termijn moet 

kijken, want ook in de toekomst moet onze provincie een 

aantrekkelijke provincie zijn om te wonen, werken en 

recreëren. Dat betekent ook dat je visie niet moet ophouden 

bij onzichtbare grenzen, of dat nu gemeentelijke, provinciale 

of landelijke grenzen zijn. Samenwerken zit ons in het bloed 

en daarom kijken we verder.  Dit is tijdens deze 

Statenperiode steeds onze leidraad geweest. 

 

 

 

. 

 

 

  

Meest trots op …  

Wouter Saes hoeft niet  

lang na te denken als je hem  

vraagt waar hij het meest trots  

op is in zijn functie als Statenlid.  

 

Openbaar vervoer 
Vanaf het begin van mijn Statenperiode heb ik mij ingezet 

voor verbeteringen aan het openbaar vervoer om onze 

mobiliteit te verbeteren. Drie belangrijke zaken waar ik mij 

hard voor heb gemaakt zijn gelukt: 

 

- start van een pilot waarbij NS Arnhem en Nijmegen op 

het landelijke nachtnet aansluit 

- van oude dieselspoorlijnen naar elektrische treinen 

- verbetering van de Maaslijn. 
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ORGANISATIE & COMMUNICATIE  

De Statenfractie wordt ondersteund door twee fractie-

medewerkers die beiden vanuit hun eigen invalshoek 

samenwerken zodat de Statenleden hun werk optimaal 

kunnen uitvoeren. Trudy Schut heeft veel ervaring in de 

politiek en is de organisatorische spil van de fractie. Zij werkt 

al jaren als fractiemedewerker voor D66 Gelderland. Helma 

de Boer verzorgt vooral de digitale communicatie. Samen 

vullen zij iets minder dan 0,5 fte.  

 

De taken van de fractiemedewerkers zijn onder andere: 

 organiseren van informatieve bijeenkomsten over politieke 

onderwerpen 

 organiseren van werkbezoeken 

 realisatie van de jaarlijkse Nieuwe Leden Dag 

 mailbeantwoording 

 zorgen voor nieuwsbrieven over de Statenvergadering 

 verzorging sociale mediakanalen 

 agenda en verslag van de wekelijkse fractievergaderingen 

 

Sociale media 
Steeds na de Statenvergadering brengt de fractie een digitale 

nieuwsbrief uit met informatie over de onderwerpen die aan 

de orde zijn geweest. In de nieuwsbrief gaan we in op de 

argumenten waarom we voor of juist tegen bepaalde 

onderwerpen stemmen. Deze onderwerpen worden 

gecommuniceerd via de website van D66 Gelderland en via 

sociale media als Facebook en Twitter.  

 

In verhouding tot het aantal leden van D66 Gelderland (zo’n 

2.500), heeft onze fractie een flinke achterban op Facebook. 

Bijna vijftien procent is ambassadeur via dit sociale netwerk, 

of laat zich op deze manier informeren. Dat is erg veel, zeker 

als je bedenkt dat niet iedereen Facebook gebruikt. Onze 

fractie geeft overigens geen geld uit aan advertenties via 

zulke media. 

 

In 2014 heeft de fractie op een rijtje gezet wat er met de 

inspanningen van D66 Gelderland in de verschillende 

gemeenten van de provincie Gelderland is bereikt. Al die 

punten vind je op de website onder ‘Zo investeert D66 

Gelderland in jouw gemeente’. 

  

http://www.d66gelderland.nl/
https://www.facebook.com/D66Gelderland
https://twitter.com/d66gelderland
https://gelderland.d66.nl/home/websites-van-lokale-d66-afdelingen/
https://gelderland.d66.nl/home/websites-van-lokale-d66-afdelingen/


D66 Meer banen. Minder lasten Beter onderwijs.  Meer weten? Kijk op d66gelderland.nl           facebook.com/D66Gelderland            twitter.com/d66gelderland 

  

Landgoed De Essenburgh, Hierden (Noordwest-Veluwe) 

http://www.d66gelderland.nl/
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https://twitter.com/d66gelderland


D66 Meer banen. Minder lasten Beter onderwijs.  Meer weten? Kijk op d66gelderland.nl           facebook.com/D66Gelderland            twitter.com/d66gelderland 

 

 

 

 

 

 

Redactie:  

Helma de Boer (Artheos Web & Taal) 

Trudy Schut-Hulsker 

Foto’s:  

Helma de Boer 

 

 

 

 

 

Arnhem, maart 2015 

© D66 Gelderland 

http://www.d66gelderland.nl/
https://www.facebook.com/D66Gelderland
https://twitter.com/d66gelderland

