
Beste Democraten,


 
Mijn naam is Teun Jan Kootstra, kandidaat-lijsttrekker.


Wat een mooie avond was het dinsdag 13 juni jongstleden en wat een 
prima opkomst! Het tekent de betrokkenheid van onze leden bij de 
partij en bij Assen.


Ik heb een mooi en optimistisch debat beleefd met mede-kandidaat Remi Moes. 

Beide gaan we voor het lijsttrekkerschap en een mooi resultaat in de periode 2018-2022, 
ieder met onze eigen accenten.


Ondanks de zorgvuldige voorbereiding en prettige begeleiding is er in verband met een 
raadsbijeenkomst om 19u30 beperkt ruimte overgebleven voor vragen. 

Daarnaast kan het zijn dat u geen gelegenheid heeft gehad om erbij te zijn.


Ik wil graag uw vragen beantwoorden.

Dit kan telefonisch, per mail, in gesprek met een kop koffie of via een videogesprek.

Onderin dit bericht vindt u mijn contactgegevens.


Mijn vraag aan ú is onveranderd: ik wil u vragen om actief mee te doen met de 
campagne.

Tijdens de campagne zou ik graag zien dat we (met onze kandidaten en 
campagnevrijwilligers) bij inwoners thuis aan tafel komen, uiteraard naast de bekende 
en bewezen campagne-activiteiten. 

Als we langskomen vragen we de geïnteresseerden om hun buren uit te nodigen.

Laten we zo ideeën ophalen en tegelijk onze ideeën voor de stad uitdragen.


Ook vraag ik u om actief een steentje bij te dragen aan de toekomstige fractie.

Ik zie in D66 een actieve partij die zich hard maakt voor duurzaamheid, voor onze fietsers 
en voor milieuvriendelijkere vervoersalternatieven, voor meer betrokkenheid van inwoners 
bij de besluiten die over hen gaan.  
Een D66 welke zich er hard voor maakt dat iedereen mee kan doen.


Ik zou in de komende periode graag de ervaring van ieder van onze leden (binnen en 
buiten de fractie) nóg meer benutten binnen onze fractie en vraag u om uw kennis en 
talent met ons te delen.


Maar eerst vraag ik u dit:

Ik wil graag uw lijsttrekker zijn en vraag u om uw steun!


Met democratische groet,


Teun Jan Kootstra




📞  06 24168656   (Of stuur een             -bericht)

📧  t.j.kootstra@d66assen.nl

      https://www.facebook.com/teunjankootstra
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