
Alexander Pechtold

Ja
Anders “Ik sta voor een helder en sociaal-liberaal geluid. Voor een Nederland dat 

optimistisch naar de toekomst durft te kijken. Nederland vraagt om 
verandering. Om een nieuw perspectief. D66 heeft een ambitieuze 
vernieuwingsagenda om deze verandering te realiseren. Werken, Wonen, 
Onderwijs & Kennis, Duurzaamheid, Kwaliteit van de overheid. Daar willen wij 
de komende jaren het verschil maken. Samen met u. Voor, tijdens en na de 
verkiezingen. D66 vertrouwt op de kracht van de lokale democratie. Lokaal 
maatwerk is vaak beter dan regels uit Den Haag. Vernieuwing start aan de 
basis. Dicht bij huis. In uw gemeente, uw wijk, uw straat. Daarom roep ik u op 
om de gemotiveerde en bekwame D66-kandidaten in Alkmaar te steunen en op 
3 maart 2010 D66 te stemmen.” 

Alexander Pechtold

Ja
Anders

"D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen en daarom zien 
we de toekomst met optimisme tegemoet."

Elly Konijn
Lijsttrekker D66 Alkmaar



Lijsttrekker Elly Konijn

Alkmaar:
Bruisend centrum van Noord-Holland-Noord
Er is zoveel te doen!
 
Een mooie binnenstad, rijke historie, bloeiend bedrijfsleven, divers 
onderwijsaanbod, AZ, kaasmarkt, schitterende sportfaciliteiten. In vele opzichten 
is Alkmaar een stad om trots op te zijn. D66 wil, ook in tijden van recessie en 
vergrijzing, een krachtig en vitaal Alkmaar. Daarom moet de stad aantrekkelijk 
blijven voor alle leeftijdsgroepen. De fundamentele waarden van onze 
samenleving zijn: vrijheid en gelijkwaardigheid voor iedere Alkmaarder, ongeacht 
opvattingen, geloof, seksuele geaardheid of herkomst. Verschillen tussen 
mensen zorgen voor leven en dynamiek. Mensen groeien van verschillen. D66 
vertrouwt op de eigen kracht van mensen en daarom zien we de toekomst met 
optimisme tegemoet. Belangrijke voorwaarden daarvoor zijn het behoud van 
hoger onderwijs in Alkmaar, een goed woningaanbod (ook in de binnenstad), 
levendige evenementen en ruimte voor een sterke regionale en duurzame 
economie.Wat D66 betreft is Alkmaar het bruisend centrum boven het 
Noordzeekanaal. Daarom staan de thema’s die D66 in haar 
verkiezingsprogramma centraal zet in het teken van de dynamiek van de stad.
 

Vertrouw op de eigen kracht van mensen
• - Stimuleren van hoogwaardige arbeidsplaatsen
• - Een sterke regionale economie
 

Moderne relatie tussen Burger en Overheid
• D66 Alkmaar wil een bestuur dat "JA" zegt
• Terug naar 4 wethouders
 

Vernieuwing Woningmarkt
• Werken in de wijk stimuleren 
• Meer flexibiliteit in woningbouw
 

Kennis en Onderwijs
• Verbetering van de kwaliteit van schoolgebouwen
• Behoud van volwaardig onderwijs door Inholland

Duurzaam
• Optimaal gebruik van het Warmtenet van de HVC
• Duurzaam bouwen opnemen in bouwbesluit

Onze kandidaten
 
• Elly Konijn
• Nico Alsemgeest
• René de Boer
• Jozeph van Wolferen
• Dirk Lute
• Rob Dijkslag
• Annuccia Buongiovanni
• Wim Schoenmaker
• Bob Houtkoper
 
Wat wil jij? Ga naar www.d66-alkmaar.nl.


