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Het bestuur en haar beleid samengevat 

HET BESTUUR 
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ONZE DOELSTELLING 
Van D66 de partij maken die de meeste invloed heeft op de politiek van 
Leidschendam-Voorburg.  

 
Dit doen wij door: 
 

● Het benutten van de kennis van het eigen bestuur, de eigen raadsleden en wethouder(s); 
● Actieve leden te ontwikkelen en te informeren; 
● Actief op zoek te gaan naar geschikte politici in spé; 
● Tijd, energie en financiële middelen te investeren om van D66 de grootste partij van 

Leidschendam-Voorburg te maken. 
 
ONZE SPEERPUNTEN 
 

PROFESSIONALISEREN SAMENWERKEN 

● Permanent 25 actieve leden 
● ALV’s met aansluitend politieke 

inhoud 
● Kennis- en kunde van leden in kaart 
● Warm onthaal voor nieuwe leden 
● Actuele website, wekelijks nieuwe 

inhoud 
● Regelmatig nieuwsflitsen om leden 

te informeren 
● D-café’s om leden te betrekken bij 

de politieke actualiteit 
● Het bestuur gebruikt een 

werkjaarplan om altijd een jaar 
vooruit te kijken 

● De ledenadministratie en de 
financiën zijn altijd op orde 

● Vernieuwende en optimistische 
houding 

 

Samen met de fractie zorgen we dat... 
● Het verkiezingsprogramma zo veel mogelijk wordt 

uitgevoerd en kiezers hierover worden geïnformeerd 
● De kernwaarden van D66 actief worden uitgedragen 
● De kennis van leden wordt benut en leden betrokken 

worden bij het permanente programma van de partij 
● We nieuwe leden en kiezers aantrekken 
● Leden een eensluidende, duidelijke D66 boodschap 

naar buiten kunnen brengen in campagnetijd en 
tijdens o.a. “In gesprek met”-acties 

Met tenminste 5 naburige afdelingen* zorgen we... 
● Voor gunstige verhoudingen, gericht op een 

toekomst van meer gemeentelijke integratie 
● Dat we elkaar kennen en op de hoogte zijn van de 

politieke actualiteit en activiteiten georganiseerd 
door de lokale vereniging 

● Voor kennisdeling met betrekking tot bovenlokale 
thema’s, tussen besturen, fracties en leden 

● Gezamenlijk organiseren met of openstellen van 
activiteiten voor elkaars leden 

 
* de D66 afdelingen: Wassenaar, Voorschoten, Delft, Rijswijk en 
Zoetermeer 

 


