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Steenbergen 

Nieuw Vossemeer 

 

Steenbergen 

Nieuw Vossemeer 

Stem0167 zoekt 

Kandidaat raadsleden                                   “Omdat het anders moet, 

                                                                                                  omdat het anders kan!” 

Spreekt ons motto je aan en wil en kun je hieraan een bijdrage leveren, 

meld je dan nu aan als kandidaat raadslid.  

Stem0167 is een burgergroep die dicht bij de inwoners staat. Onze standpunten worden, met 

inbreng door en rekening houdende met de belangen van burgers, opgesteld en uitgevoerd. 

Op onze website www.stem0167.nl en onze socials kun je meer informatie en details vinden 

omtrent onze ambities en ideeën.  

Wij zijn op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde mensen uit de gemeente Steenbergen die hier 

deel van uit willen maken als kandidaat raadslid.  

Als gemeenteraadslid zijn er drie kern functies die je dient te vervullen: 

• Vertegenwoordigen van de inwoners van de gemeente 

• Kaders stellen voor het beleid van de gemeente 

• Controleren hoe het college het beleid uitvoert 

 

Als kandidaat raadslid ben je het visitekaartje van de partij. 

Daarnaast breng je ook nog je persoonlijke eigenschappen en kwaliteiten mee. 

Om dit duidelijk in kaart te brengen heeft Stem0167 een profielschets uitgewerkt voor een kandidaat 

raadslid. Deze profielschets zal worden toegezonden zoals in onderstaande procedure vermeld.  

 

De procedure 

Ben je de kandidaat die wij zoeken dan zien wij je reactie uiteraard heel graag tegemoet via 

info@stem0167.nl , met als onderwerp “kandidaat raadslid“. 

In deze reactie gaarne je persoonlijke details en een korte motivatie waarin je beschrijft waarom je 

een geschikt raadslid wilt zijn voor Stem0167. 

Het bestuur zal dan op basis hiervan een volledige profielschets doen toekomen en uitnodiging voor 

een gesprek. 

De uiteindelijk samenstelling van de kieslijst en de zgn. ranking wordt besloten tijdens 

de Algemene ledenvergadering (dec. 2021). 

 Graag zien wij je reactie z.s.m. tegemoet, uiterlijk voor 15 november 2021. 

Hartelijk dank, het bestuur van Stem0167. 

 

Indien je enkel als lid met de partij Stem0167 wilt meedoen en hiermee de partij wilt ondersteunen, 

dan ook uiteraard stuur je een mailtje naar  info@stem0167.nl 
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