
Kernteams 
Een ‘kernteam’ is een groepje van 2-3 (of meer) personen dat zich gedurende korte tijd intensief 
bezighoudt met de werving van kandidaten voor de verkiezingslijst(en) van Water Natuurlijk Limburg. 
In elke grote Limburgse gemeente is een kernteam actief dat in die gemeente en de aanpalende 
regio kandidaten werft. 
 
Opdracht kernteam 
De opdracht is in de periode eind maart – eind juni minimaal 10, bij voorkeur meer, kandidaten te 
werven. Kandidaten kunnen zich melden voor een verkiesbare plaats (volgen dan de procedure van 
de kandidatencommissie) of voor een niet verkiesbare “steun”plek.  
 
Kernteams in de volgende gemeenten 
Maastricht (120.000), Venlo (102), Sittard-Geleen (92), Heerlen (87), Roermond (59), Weert (50), 
Kerkrade (45), Venray (44), Peel en Maas (44), Horst aan de Maas (42). 
Nadenken over:  

- Landgraaf (37), Beekdaelen (36), Leudal (36), Echt-Susteren (32), Brunssum (28), Eijsden-
Margraten (26).  

- Meest noordelijke gemeente is nu Venray, eventueel Gennep toevoegen? 
 
Hoe leden kernteams werven? 

1. Grootste kans is via de bestaande leden van Water Natuurlijk Limburg in voornoemde 
gemeenten. Voorstel is hen te benaderen met een aankondigingsmail (‘we gaan je bellen 
voor…’) en vervolgens telefonisch contact op te nemen. Dat is een intensieve maar 
waarschijnlijk meest effectieve methode.  

2. Mocht dit onvoldoende respons opleveren dan zouden contacten via de (Limburgse) 
besturen van D66, PvdA en GroenLinks geactiveerd kunnen worden. 

3. Ook zouden de kandidaten op de lijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 
voornoemde partijen per mail benaderd kunnen worden (“je bent onlangs kandidaat voor …. 
in …. Geweest – wil je je ook kandidaat stellen voor Water Natuurlijk Limburg?”) 

 
Wat is de boodschap naar de potentiële deelnemer aan een kernteam? 
Water Natuurlijk Limburg is de grootste – en groenste- waterschapspartij in Nederland. Alleen in 
Limburg blijft ons zetelaantal achter. Daarom een nieuwe strategie voor de verkiezingen voor het 
Waterschap in 2023. We willen zoveel mogelijk lokaal herkenbare kandidaten in minimaal de 10 
grootste gemeenten in Limburg. We willen dan met Water Natuurlijk Maastricht, Water Natuurlijk 
Weert, WN Venray et cetera aan de verkiezingen deelnemen. Dit maakt de kans op een aanzienlijk 
aantal stemmen veel groter. Onze vraag aan jou is of je de komende twee maanden (tot half juni) 
samen met 1 of 2 anderen de potentiële kandidaten in de gemeente/regio  …. wil werven. Dat is 
alles… 
 
Boodschap van kernteam naar potentiële kandidaten 
Heb jij passie voor Water? Dan zoeken wij jou! 
Water Natuurlijk is de grootste – en groenste - waterschapspartij van Nederland! Maar in Limburg 
zijn we, met 3 van de 30 zetels in het bestuur van Waterschap Limburg, nu nog relatief klein.  
Daar willen we bij de verkiezingen van maart 2023 verandering in brengen! 
 
Water Natuurlijk Limburg zoekt voor Waterschap Limburg (WL) kandidaten voor de 
waterschapsverkiezingen in maart 2023. Iets voor jou? Je kunt je vóór 30 juni 2022 kandidaat 



stellen. Je kunt aangeven of je voor een verkiesbare plek (bij de eerste 15) of voor een “steun”plek 
wil gaan. 
Hiervoor zijn de volgende documenten beschikbaar: 

- Water Natuurlijk profiel van de kandidaat waterschapsbestuurder,  
- Water Natuurlijk bereidheidsverklaring en  
- kandidaatstellingsformulier. 

 
Hoe kun je je kandidatuur kenbaar maken? 

1. Vul het kandidaatsstellingsformulier in. 
2. Schrijf, indien je voor een verkiesbare plek gaat, een motivatie . 
3. Wordt (voor €25 per jaar) lid van Water Natuurlijk (mocht je dat nog niet zijn). 
4. Lees de bereidheidsverklaring door en onderteken die. 

Mail het kandidaatsstellingsformulier, de motivatie, en de bereidheidsverklaring naar Water 
Natuurlijk Limburg, t.a.v. Lex Westland (anw@ziggo.nl) 

 
 


