VERKIEZING BESTUURSLEDEN VAN DE DORPSRAAD
Op 8 mei 2006 is de Stichting Dorpsraad Keijenborg en Omgeving opgericht.
In de akte van oprichting is bepaald dat de bestuursleden van de dorpsraad voor een periode van
maximaal 4 jaar worden gekozen.
Verkiezing van de nieuwe bestuursleden van de dorpsraad vindt, gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen, plaats op 21 maart 2018 op basis van een kandidatenlijst.
De kandidatenlijst wordt samengesteld door het kiescomité. Op initiatief van de dorpsraad is een
kiescomité gevormd, bestaande uit de heren John Rondeel, William te Stroet en Bart Wicherink.
Teneinde deze kandidatenlijst samen te stellen verzoekt het kiescomité bewoners van Keijenborg en
Omgeving die 18 jaar of ouder zijn en zich willen inzetten voor het behoud en het vergroten van de
leefbaarheid van Keijenborg en Omgeving, zich kandidaat te stellen als bestuurslid van de dorpsraad.
U kunt zich kandidaat stellen door middel van het aanmeldingsformulier welke u kunt downloaden
van de dorpsraad website www.keijenborg.info. De kandidaatstelling dient ondersteund te worden
door 5 stemgerechtigde medebewoners van Keijenborg en Omgeving. De aanmeldingsformulieren
dienen uiterlijk 4 februari 2018 te worden ingeleverd bij de heer William te Stroet, Eulingkamp 47,
7256 BJ Keijenborg, of bij een van de twee andere leden van het kiescomité.
De kandidaatstelling vindt plaats in een openbare vergadering op 5 februari 2018 in het Dorpshuis
De Horst gelijktijdig met een openbare vergadering van het bestuur van de stichting Dorpsraad
Keijenborg en Omgeving. Het kiescomité bepaalt door loting de volgorde van de kandidaten op de
kandidatenlijst en zal deze tijdens de openbare vergadering bekend maken. Na de vergadering zal de
vastgestelde kandidatenlijst worden gepubliceerd.
Zoals hiervoor vermeld vindt de verkiezing van de leden van het bestuur van de Dorpsraad plaats op
21 maart 2018 (gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen). Daartoe zullen op het stembureau
“Bar Dorpshuis De Horst te Keijenborg” aparte stembiljetten en een stembus aanwezig zijn.
Direct na het sluiten van het stembureau zal het kiescomité de stemmen tellen en in de aansluitende
openbare vergadering van de dorpsraad/kiescomité, de gekozen kandidaten bekend maken.

Het kiescomité:

J.B.W. (John) Rondeel, Eulingkamp 53, 7256 BJ Keijenborg
C.W.A. (William) te Stroet, Eulingkamp 47, 7256 BJ Keijenborg
B.G.H. (Bart) Wicherink, St. Janstraat 15, 7256 BA Keijenborg

