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Niet raar dat wel 80% gaat stemmen 

voor de Tweede Kamer, maar wel raar 

dat slechts 51% op komt dagen voor 

iets wat zoveel dichter bij hun bed 

gebeurt.

Burgemeester Boelhouwer legt uit dat 

bij de gemeenteraads verkiezingen uw 

stem veel zwaarder meetelt (wel 1 op 

600), terwijl dat bij de Tweede Kamer

verkiezingen slechts 1 op 50.000 is.  

“Uw invloed is hier veel groter” , veel 

meer kans op prijs dus, om maar een 

populaire vergelijking te noemen.

Tel daar nog bij op, dat de beslis

singen die worden genomen door 

de door u gekozen gemeenteraad, 

een heel directe impact op uw leven 

hebben, en de vraag ‘waarom moet 

ik gaan stemmen’ is eigenlijk al 

beantwoord.

Neem bijvoorbeeld ‘het luchthaven 

besluit’, de besluiten over verkeers

veiligheid en criminaliteit. En wat te 

denken van het anders inzamelen van 

afval: het doet heel wat stof opwaai

en. Ook wanneer u de komende jaren 

bijvoorbeeld graag een huurhuis zou 

betrekken, is het toch wel zaak om u 

eens te buigen over de kwestie, welke 

partij zich hard gaat maken voor de 

bouw daarvan,’’ vindt burgemeester 

Boelhouwer.

Maar wat als de politiek u nu niet met 

de paplepel is ingegoten, zoals bij 

onze burgervader wel het geval is. 

Want daar ging het gesprek aan tafel 

nogal eens over de politiek. Jan Boel

houwer was zodoende al op zijn  

15e geïnteresseerd in maatschappij

leer en hij werd op zijn 17e lid van een 

politieke partij. Nou hoeft natuurlijk 

niet iedereen direct lid te worden van 

een politieke partij, om zeggenschap 

te hebben over beslissingen die wor

den genomen in de gemeente. 

Maar woensdag 21 maart naar de 

stembus gaan is wél heel verstandig 

als u  enige invloed wil uitoefenen.

De verkiezingsprogramma’s bieden 

 in het geval van geen paplepel uit

komst. Alle partijen in onze gemeente 

hebben er een opgesteld. Mocht u het 

wat zware kost vinden, dan vindt u 

in deze verkiezingskrant een verge

lijkend onderzoek aan de hand van 

acht dezelfde vragen die aan de zes 

lijsttrekkers zijn gesteld. En elders in 

deze krant staat ook nog hun visie 

op een aantal stellingen over de 

belangrijke vraagstukken binnen de 

gemeente.

“Nou zal niet persé één partij voldoen 

aan al uw wensen, er kan zomaar 

een onderwerp zijn waarvan een heel 

andere partij het dichtst bij uw wensen 

uit komt. U zult compromissen moeten 

sluiten en prioriteiten stellen. Laat het 

gesprek aan tafel het er maar een keer 

over gaan. En dan op naar de stembus 

op 21 maart voor een misschien moei

lijke, maar belangrijke keus. 

Wanneer het opkomstpercentage hoger 

is dan 51%, dan laat dat zien hoe be

trokken de inwoners van de gemeente 

Gilze en Rijen zijn, en dat  

zou me heel trots maken”, aldus 

burgemeester Jan Boelhouwer.

In gesprek met burgemeester Jan Boelhouwer

Waarom moet ik gaan stemmen… en op wie?

Verkiezingskrant 2018

Uw stem is belangrijk
Het is belangrijk dat mensen in de gemeenteraad goed weten, wat 

inwoners willen. Door te stemmen laat u weten, wat u belangrijk vindt. 

Stem daarom op iemand die over veel dingen hetzelfde denkt als u.

Nog steeds stemmen met 
het rode potlood

Raar eigenlijk dat zoveel mensen gaan stemmen bij de Tweede Kamer 
verkiezingen en zoveel minder mensen gaan voor de gemeenteraads
verkiezingen….

Op woensdag 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen.  

Alle Nederlanders vanaf 18 jaar mogen dan stemmen.  

Bepaal mee wie er in de gemeenteraad komen.

VERKIEZINGSKRANT

Waarom stemmen op 21 maart?

Waarover gaat de gemeente?

Hoe bepaal ik op wie ik stem?

Hoe kan ik stemmen?
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Waarom stemmen op 21 maart?
Waarover gaat de gemeente?
Hoe bepaal ik op wie ik stem?
Hoe kan ik stemmen?

U brengt volgende week uw stem  

uit op een papieren stembiljet.  

Dit doet u met een rood potlood, 

ook al gaan er landelijk stemmen op 

om papier en potlood af te schaffen 

en weer digitaal te gaan. Maar voor

lopig zijn we verplicht om het bij het 

oude te houden. Pas als de overheid 

toe stemming geeft, gaan we weer 

digitaal stemmen. 

En dat zal dan ‘een vorm van’ 

digitaal stemmen zijn. In ieder 

geval niet met de stemcomputers 

die jaren geleden afgekeurd zijn. 

Hoe het er precies uit gaat zien, 

is nog niet duidelijk. 

Veiligheid van het verkiezings

proces en het stemgeheim staan  

in ieder geval voorop.



Verkiezingskrant 2018 Gemeente Gilze en Rijen

2

3

DE GEMEENTERAAD

TAALLES EN BIBLIOTHEKEN ZORG VERGUNNINGEN

De gemeente zorgt dat er taalles is  
voor wie dat nodig heeft. 
Ook geeft de gemeente geld  
aan bibliotheken.

De gemeente helpt mensen die zorg  
nodig hebben. 
Bijvoorbeeld door een rolstoel te regelen.  
Of hulp bij het huishouden. 
Ook kun je naar de gemeente als  
je vragen hebt over opvoeden. 

De gemeente bepaalt wat er mag worden  
gebouwd: waar komen huizen, winkels, 
sportvelden, bedrijven en wegen?
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Raadsleden
De mensen in de gemeenteraad 
noemen we raadsleden. 
Zij beslissen over de plannen 
voor de gemeente. 
Een plan wordt alleen uitgevoerd  
als de meeste raadsleden dat willen.

De burgemeester
De burgemeester is de voorzitter
van de gemeenteraad: hij leidt  
de vergaderingen. 
De burgemeester moet ook zorgen  
voor de veiligheid in de gemeente.
Hij werkt samen met de wethouders.

Wethouders 
Wethouders zorgen dat de besluiten  
van de gemeenteraad worden  
uitgevoerd. 
Ook bedenken zij met hun ambtenaren  
nieuwe plannen voor de gemeente. 
Een plan gaat alleen door als  
de gemeenteraad dat plan goed vindt. 

Waarover gaat de gemeente? 
De gemeenteraad zorgt dat alles goed geregeld is in de gemeente. 

Een paar voorbeelden van wat de gemeente doet:

De gemeenteraad
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WAAROM STEMMEN?
Nederland is een democratie. 
In een democratie mogen mensen zelf  
beslissen wie er in de gemeenteraad komen. 
De gemeenteraad beslist namens ons  
over de plannen voor de gemeente.

JOUW STEM IS BELANGRIJK
Het is belangrijk dat mensen in de gemeenteraad 
goed weten wat inwoners willen.  
Door te stemmen laat jij weten wat je belangrijk vindt.  
Stem daarom op iemand die over veel dingen 
hetzelfde denkt als jij.

PASPOORT EN RIJBEWIJS SPORTEN VEILIGHEID

De gemeente zorgt voor een nieuw  
paspoort of rijbewijs. 
Je moet hiervoor naar de afdeling  
burgerzaken.

Het is belangrijk dat er genoeg plekken  
zijn om te sporten. 
Daarom betaalt de gemeente mee aan  
sportvelden, sporthallen en zwembaden.

De gemeente moet zorgen voor de veiligheid 
op straat.  
Bijvoorbeeld door camera’s op te hangen. 
De gemeente laat ook fietspaden aanleggen 
en stoplichten neerzetten.

MARINA

‘Vorig jaar heb ik voor het eerst  
van mijn leven gestemd. 
Ik durfde dit nooit te doen.  
Het voelt goed dat ik het eindelijk  
heb gedaan.
Ik ga 21 maart zeker weer stemmen.’

JOHAN

‘Ik vind stemmen belangrijk. 
Politiek gaat over je eigen omgeving  
en hoe ze het geld verdelen. 
Daar wil ik over meebeslissen.’

GRADDIE

‘Natuurlijk is het belangrijk  
om te stemmen. 
Als je dat niet doet, kun je niet 
meebeslissen over wat er gebeurt.’

KIEZERS AAN HET WOORD

De gemeenteraad zorgt dat alles goed geregeld is in de gemeente. 

Een paar voorbeelden van wat de gemeente doet:

WAAROVER GAAT DE GEMEENTE?
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Ook bedenken zij met hun ambtenaren  
nieuwe plannen voor de gemeente. 
Een plan gaat alleen door als  
de gemeenteraad dat plan goed vindt. 

Een nieuwe politieke partij bij de 
gemeenteraadsverkiezingen
Er doet een nieuwe politieke partij mee met de gemeenteraadsverkiezingen 

op 21 maart aanstaande. Het is D66. Eigenlijk is het een oude bekende, want 

tot 20 jaar geleden deed deze partij ook al mee aan de gemeenteraadsver

kiezingen. In totaal doen er zes partijen mee. Het Centraal Stembureau heeft 

de geldigheid van de lijsten en de nummering vastgesteld. De nummering is 

gebaseerd op de uitslag van de vorige verkiezingen in 2014:

Partij Totaal
Kern’75 3642 (8 zetels)

PvdA 1288 (2 zetels)

CDA 1999 (4 zetels)

Gemeentebelang 2541 (5 zetels)

VVD 1122 (2 zetels)

D66 deed niet mee in 2014

De kandidatenlijsten hebt u in de brievenbus gekregen. 

U kunt ze ook vinden op www.gilzerijen.nl/verkiezingen

Referendum over de 
Wet op de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten 2017

Paspoort en rijbewijs
De gemeente zorgt voor een 
nieuw paspoort of rijbewijs. 
Je moet hiervoor naar de 
afdeling Burgerzaken.

Sporten
Het is belangrijk dat er 
genoeg plekken zijn om te 
sporten. Daarom betaalt 
de gemeente mee aan 
bijvoorbeeld sportvelden en 
sportzalen.

Veiligheid
De gemeente moet zorgen 
voor de veiligheid op straat. 
Bijvoorbeeld door camera’s 
op te hangen. De gemeente 
laat ook fietspaden aanleg
gen en stoplichten neerzet
ten.

Taalles en bibliotheken
De gemeente zorgt dat er 
taalles is voor wie dat nodig 
heeft. Ook geeft de gemeen
te geld aan bibliotheken.

Zorg
De gemeente helpt mensen 
die zorg nodig hebben. Bij
voorbeeld door een rolstoel 
te regelen. Of hulp bij het 
huishouden. Ook kun je naar 
de gemeente als je vragen 
hebt over opvoeden.

Vergunningen
De gemeente bepaalt wat 
er mag worden gebouwd: 
waar komen huizen, winkels, 
sportvelden, bedrijven en 
wegen?

        
Raadsleden

De mensen in de gemeenteraad 

noemen we raadsleden. Zij beslissen 

over de plannen voor de gemeente. 

Een plan wordt alleen uitgevoerd als 

de meeste raadsleden dat willen.

       De burgemeester

De burgemeester is de voorzitter 

van de gemeenteraad: hij leidt de 

vergaderingen. De burgemeester 

moet ook zorgen voor de veiligheid in 

de gemeente. Hij werkt samen met de 

wethouders.

       Wethouders

Wethouders zorgen dat de besluiten 

van de gemeenteraad worden 

uitgevoerd. Ook bedenken zij met 

hun ambtenaren nieuwe plannen 

voor de gemeente. Een plan gaat 

alleen door als de gemeenteraad dat 

plan goed vindt.

Op 21 maart aanstaande wordt een 

raadgevend referendum gehouden 

over de Wet op de inlichtingen en 

veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). 

Deze wet bepaalt: 

• de taken en bevoegdheden van de 

Algemene Inlichtingen en Veilig

heidsdienst (AIVD) en de Militaire 

Inlichtingen en Veiligheidsdienst 

(MIVD);

• de voorwaarden die gelden voor de 

inzet van deze bevoegdheden;

• hoe het toezicht is geregeld. 

De Referendumcommissie heeft de 

wettelijke taak om kiezers te informe

ren over de wet waar een referendum 

over wordt gehouden. De informatie 

waarin de commissie uitlegt waar de 

Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op 

www.referendumwiv2017.nl.

Colofon
Deze verkiezingskrant is een uitgave van 

de gemeente Gilze en Rijen in samenwerking 

met Weekblad Gilze en Rijen.
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Raadsleden
De mensen in de gemeenteraad 
noemen we raadsleden. 
Zij beslissen over de plannen 
voor de gemeente. 
Een plan wordt alleen uitgevoerd  
als de meeste raadsleden dat willen.

De burgemeester
De burgemeester is de voorzitter
van de gemeenteraad: hij leidt  
de vergaderingen. 
De burgemeester moet ook zorgen  
voor de veiligheid in de gemeente.
Hij werkt samen met de wethouders.

Wethouders 
Wethouders zorgen dat de besluiten  
van de gemeenteraad worden  
uitgevoerd. 
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nieuwe plannen voor de gemeente. 
Een plan gaat alleen door als  
de gemeenteraad dat plan goed vindt. 
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Ook geeft de gemeente geld  
aan bibliotheken.

De gemeente helpt mensen die zorg  
nodig hebben. 
Bijvoorbeeld door een rolstoel te regelen.  
Of hulp bij het huishouden. 
Ook kun je naar de gemeente als  
je vragen hebt over opvoeden. 

De gemeente bepaalt wat er mag worden  
gebouwd: waar komen huizen, winkels, 
sportvelden, bedrijven en wegen?

Raadsleden
De mensen in de gemeenteraad 
noemen we raadsleden. 
Zij beslissen over de plannen 
voor de gemeente. 
Een plan wordt alleen uitgevoerd  
als de meeste raadsleden dat willen.

De burgemeester
De burgemeester is de voorzitter
van de gemeenteraad: hij leidt  
de vergaderingen. 
De burgemeester moet ook zorgen  
voor de veiligheid in de gemeente.
Hij werkt samen met de wethouders.

Wethouders 
Wethouders zorgen dat de besluiten  
van de gemeenteraad worden  
uitgevoerd. 
Ook bedenken zij met hun ambtenaren  
nieuwe plannen voor de gemeente. 
Een plan gaat alleen door als  
de gemeenteraad dat plan goed vindt. 
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WAAROM 
TWEE  
STEMPASSEN?

WAAR GAAT DE NIEUWE WET OVER?

Op 21 maart 2018 zijn er niet alleen  

verkiezingen voor de gemeenteraad.  

Je kunt deze keer ook stemmen over  

een nieuwe wet.  

Dit heet een referendum.  

Voor dit referendum krijg je een  

extra stempas.  

Hiernaast zie je hoe die eruit ziet.

De uitkomst van het referendum  

is een advies aan de regering.  

De regering mag daarna zelf  

beslissen of de wet doorgaat.  

Ze kunnen de wet ook aanpassen.

REFERENDUM: 
Dan mag de bevolking 
stemmen over een  
nieuwe wet.  

Of de mensen die wet 
goed of slecht vinden.

Oproep voor de verkiezing
van de leden van
de gemeenteraad op
woensdag 21 maart 2018

S
T

E
M

P
A

S

Op welke tijden kunt u stemmen?

U kunt stemmen van 7.30 uur tot 21.00 uur.

U kunt met deze stempas stemmen in alle stemlokalen  
in uw gemeente.

Waar vindt u informatie over andere stemlokalen?

Contactgegevens van de gemeente 

Waar kunt u stemmen?

Stemlokaal bij u in de buurt

Strikt persoonlijk!
Deze stempas is alleen geldig voor de geadresseerde. 
Deze pas is het bewijs dat u mag stemmen en is alleen 
geldig als uw naam en adres erop gedrukt staan. 
Misbruik van deze persoonlijke stempas is strafbaar.

Altijd meenemen als u gaat stemmen:
- Deze stempas
-   Uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit Nederland of 

een ander EU-land. De geldigheid van deze documenten 
mag bij het stemmen maximaal 5 jaar zijn verlopen.  
U mag ook een verblijfsdocument meenemen.

S
T

E
M

P
A

S

Oproep voor het 
raadgevend referendum op 
woensdag 21 maart 2018

Strikt persoonlijk!
Deze stempas is alleen geldig voor de geadresseerde.
Deze pas is het bewijs dat u mag stemmen en is alleen
geldig als uw naam en adres erop gedrukt staan.
Misbruik van deze persoonlijke stempas is strafbaar.

Altijd meenemen als u gaat stemmen:
- Deze stempas
- Uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit Nederland. 

De geldigheid van deze documenten mag bij het 
stemmen maximaal 5 jaar zijn verlopen.

Op welke tijden kunt u stemmen?
U kunt stemmen van 7.30 uur tot 21.00 uur.

Waar kunt u stemmen?
U kunt met deze stempas stemmen in alle stemlokalen in 
uw gemeente of (als u in Caribisch Nederland woont) uw 
openbaar lichaam.

Contactgegevens gemeente of openbaar lichaam

Waar vindt u informatie over andere stemlokalen?

Over welke wet gaat dit referendum?

Stemlokaal bij u in de buurt

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017.

De stempas voor de  
gemeenteraad is blauw. 
Heb je de Nederlandse  
nationaliteit?  
Of kom je uit een EU-land?  
Of woon je al vijf jaar legaal 
in Nederland?  
Dan mag je stemmen voor  
de gemeenteraad (van de  
gemeente waar je staat  
ingeschreven).

De stempas voor het  
referendum is geel met rood. 
Heb je de Nederlandse  
nationaliteit?  
Dan mag je stemmen voor  
het referendum. 
Onder de 18 jaar?  
Dan mag je helaas nog  
niet stemmen.

Tegenstander 

“Door deze wet bewaren ze straks ook veel  
informatie van burgers die niets fout doen.  
Dat vind ik niet goed.  
Die informatie moet privé zijn.”

Voorstander

“Door deze wet kunnen  
ze terroristen beter  
opsporen.  
Daardoor wordt  
Nederland veiliger.”

Elk land heeft inlichtingen- en veiligheidsdiensten.  

Ook Nederland. Deze diensten verzamelen informatie  

om ons te beschermen. Bijvoorbeeld tegen bomaanslagen.  

Deze organisaties mogen daarom telefoongesprekken  

afluisteren	en	op	andere	manieren	informatie	verzamelen.	

Maar mensen bellen tegenwoordig minder.  
Ze gebruiken nu internet. Daarom is er een nieuwe wet.  
Volgens de nieuwe wet mogen de organisaties ook  
deze twee dingen doen:
 

Grote hoeveelheden informatie verzamelen via internet.  
Dat kan gaan om informatie over een bepaalde buurt of wijk.  
Of over een bepaalde groep mensen.  
De regering moet hier wel toestemming voor geven.  
Ook twee rechters en iemand met veel kennis van techniek  
moeten het hier vooraf mee eens zijn.
 

Informatie bekijken die op internet opgeslagen is.  
Hier is weer toestemming voor nodig.  
De veiligheidsdiensten mogen de informatie 3 jaar bewaren. 

 
 

U heeft uw gele stempas nodig om uw 
stem uit te brengen voor het referendum.
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HOE BEPAAL IK OP WIE IK STEM?

Welke politieke partij krijgt jouw stem? 

KIES DE PARTIJ DIE HET BEST BIJ JOUW IDEEËN PAST 

 

DOE DE TEST OP STEMWIJZER.NL 
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Bij nieuwbouwprojecten wordt consequent rekening gehouden 
met inpassing van groen, ook als dit kostenverhogend werkt.

Eens. Als we onze verantwoordelijkheid willen nemen ten aanzien van klimaatverandering en duurzaam kwaliteit 

willen bieden in nieuwe woonwijken, zullen we hier in het ontwerp rekening mee moeten houden. Zo veel mogelijk 

woningen op de m2 is niet meer van deze tijd en draagt zeker niet bij aan het wooncomfort.

Gemeentebelang is van mening dat bij alle projecten, die te maken hebben met wonen en leven, vooraf  

rekening gehouden moet worden met inpassing groen en ontstening. Hittestress en wateroverlast nemen toe, 

het klimaat verandert, dus ook de wereld waarin we leven. Een ecologische en groene woonomgeving  

is van belang voor gezondheid en woongenot.

Eens! Een groene wijk is een goede wijk. Het is bewezen, dat genoeg groen in de wijk belangrijk is voor de 

gezondheid. Daarnaast helpt het tegen wateroverlast en hittestress. Bij nieuwbouwprojecten wordt wat CDA betreft 

standaard voldoende groen geplaatst. Dat dit geld kost, vinden we helemaal geen probleem. 

Waar wij ook meer aandacht voor willen, zijn de bestaande wijken. Daar moet het bestaande groen (A) beter 

worden onderhouden en (B) waar nodig aangevuld worden met extra groen. CDA gaat voor kwaliteitsgroen  

bij nieuwbouw én bestaande bouw in alle kernen. Vier groene dorpen zijn voor ons een must.

Eens. We vinden groen in onze vier dorpen en het buitengebied  belangrijk. De afgelopen jaren is de kwaliteit 

van groenonderhoud enorm achteruit gegaan. Wij willen meer groen dat beter onderhouden wordt. De vele 

bomen die de afgelopen jaren gekapt zijn en nog niet zijn herplant, herplanten we daarom de komende jaren. 

En in nieuwbouwprojecten moet natuurlijk groen terugkomen. Dan is het wel belangrijk dat er ook echt nieuwe 

woningen gebouwd worden, want dat is de laatste vier jaar te weinig gebeurd.

Eens. Dit had afgelopen jaren al moeten gebeuren.  Immers de aantrekkelijkheid van woongebieden,  

en daarmee ook de waarde van de woningen wordt in sterke mate bepaald door de vormgeving van gebouwen  

en de openbare ruimte. Hierbij speelt de aanwezigheid van groen in de vorm van bomen, tuinen en plantsoenen 

een belangrijke rol. De kosten van inpassing van bestaand groen kunnen worden opgenomen in  

de uitgifteprijs van de nieuwbouwkavels.

Eens. Het belang van groen (bomen, tuinen, parkjes) is groot: het verfraait de buurt, zorgt voor ontspanning en 

geeft speelmogelijkheden voor kinderen. Bomen zorgen ervoor dat CO2 uit de lucht wordt opgenomen en omgezet 

wordt in zuurstof. Bovendien vangen bomen het schadelijke fijnstof af. Een groene partij als D66 wil daarom 

meer groen in onze vier kernen. D66 wil ook consequent herplantplicht bij gerooide bomen. Teveel bomen zijn 

verdwenen en onvoldoende gecompenseerd door de gemeente. D66 wil dat veranderen. 

Stelling 1
Stelling van: Kern’75

En wat is úw mening?  uw stem telt 21 MAART

VOOR ONZE
VIER DORPEN
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LIJST 1
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Waarom heeft u voor deze plek 
gekozen als locatie voor het 
interview?
We zijn bij De Flair in Gilze, de nieuwe 

locatie van het consultatiebureau. We 

hebben ons er ècht hard voor gemaakt 

om het consultatiebureau te behouden 

voor Gilze. Dit omdat we het heel 

belangrijk vinden, dat de zorg voor 

kinderen dichtbij is en laagdrempelig. 

Omdat het nu ook nog hier in het 

gezondheidscentrum zit, zijn de lijnen 

naar bijvoorbeeld de huisarts ook nog 

eens lekker kort.

Wat is voor uw partij het 
belangrijkste speerpunt voor 
de komende verkiezingen?
Het zijn er twee. Nieuwbouwplannen 

voor alle kernen, op maat. Dit betekent 

bouwen waar behoefte aan is, maar 

daarbij wel zorg blijven dragen 

voor voldoende kwaliteitsgroen. 

Dit is belangrijker dan ooit door 

de klimaatverandering. Voorzien 

in woningen dus zonder een wijk 

compleet te verstenen. 

Het creëren van een laagdrempelige 

plek voor alle zorgvragen. Er zijn vele 

vormen van ondersteuning, maar 

hoe vind je die? Wij vinden dat er één 

fysieke plek zou moeten zijn, waar je 

kan binnenlopen voor al je zorgvragen.

De inwoners van de gemeente 
Gilze en Rijen kijken heel 
verschillend naar de nieuwe vorm 
van afvalinzameling. Hoe kijkt 
uw partij hiertegen aan?
Schouders eronder en doen! We zullen 

creatief moeten zijn met het plaatsen 

van de ondergrondse containers, en 

monitoren waar eventueel problemen 

de kop op steken. En als je afval goed 

scheidt, hoef je weinig gebruik te 

maken van de wijkcontainer.

Hoe wil uw partij de veiligheid 
in de gemeente verbeteren?
Het antidrugsbeleid behoeft geen 

verbetering, dit staat stevig. Verder 

willen we, dat er goed ingespeeld 

wordt op het gevoel van veiligheid.  

Dat betekent aanpassingen doen. Zaken 

zoals verlichting aanpassen en meer 

boa’s op de juiste plek. Mensen moeten 

zich veilig en gehoord voelen.

De gemeente Gilze en Rijen 
kent diverse ‘gevaarlijke’ 
verkeerssituaties. Welke dient 
volgens u als eerste aangepakt 
te worden en waarom?
De grootste knelpunten zijn al 

aangepakt. Alsnog moeten we hierover 

in gesprek blijven met de inwoners en 

in overleg met hen aanpassingen doen 

om een gevoel van onveiligheid weg te 

nemen.

In 2016 is de ABG-organisatie 
van start gegaan. Hoe kijkt u 
tegen deze samen werking met 
de gemeenten Alphen-Chaam en 
Baarle-Nassau aan? En wat zou 
u voor de toekomst nog willen 
veranderen?
De veerkracht en deskundigheid 

van een kleinere gemeente groeit 

enorm door deze samenvoeging. Er 

zijn overeenkomsten tussen onze 

gemeenten waardoor we goed 

gebruik kunnen maken van elkaar. 

Zo hebben wij al kennis kunnen 

overnemen uit de andere gemeenten 

over het kwaliteitsgroen. Voor de 

toekomst kunnen we overdenken of de 

samenwerking niet nog makkelijker zou 

gaan wanneer al deze ambtenaren op 1 

plek zouden zitten.

Hoe krijg je mensen - met name 
jongeren - meer betrokken bij 
de (lokale) politiek?
De jeugdgemeenteraad is hierin 

belangrijk. Verder door met betrokken 

inwoners te praten over de zaken waar 

zij mee bezig zijn. Deze onderwerpen 

samen projectmatig aanpakken en 

zo terugkoppelen naar de politiek. 

Zoals Kern ’75 al heeft gedaan met 

de herinrichting van het Bisschop de 

Vetplein.

Hoe ziet de gemeente Gilze en 
Rijen er volgens u over vier jaar 
uit?
Dan mogen we nog steeds trots zijn 

op onze gemeente. Hopelijk wonen 

mensen hier nog steeds graag, omdat 

we de aandacht leggen op goede 

voorzieningen, woningbouw en 

groen. Hulpvragen worden aangepakt 

en we verlenen zorg niet met de 

rekenmachine in de hand, maar op 

maat. Tot slot blijven we graag een 

van de goedkoopste gemeenten van 

Nederland. 

in gesprek met

Aletta van der Veen
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Milieu:
• Aanpakken klimaateffecten wateroverlast en hittestress• Aan de slag met gasloos wonen

• Groen moet je doen!• Nieuwe ideeën mogelijk maken!

Veiligheid:
• Meer boa’s op straat
• Onveilige plekken aanpakken
• Geen pardon voor “wiet-

woningen”
• Aanpak overlast gevende 

groepen
• Aandacht voor veilig langer 

thuis wonen

HALLO

www.gemeentebelang.org

info@gemeentebelang.org

@gemeentebelang

facebook.com/gemeentebelanggilzerijen

0161-700207

vlnr: Daniel van Dongen, Dewi de Hoon, Peter van Seters, Ariane Zwarts, Francesco Beterams, Maud van der Meer, Ben Beljaars, Johan Manders en Maarten van Haperen

Na vier jaar kunnen we terugkijken 
op een periode waarin veel werk 
verzet is en mooie taken zijn vervuld. 
Gemeentebelang durft dan ook te 
stellen dat Ariane, als onze wethouder, 
heeft waargemaakt waar ze voor staat 
en moest staan!
Johan Manders, voorzitter van de 
Gemeentebelang-fractie in de raad, 
blikt terug: “Ariane had een pittige 
start. Het dossier ‘nieuw zwembad/
sporthal’ begon met een politiek 
slagveld en dat heeft ze op haar 
eigen wijze aangepakt: met overleg, 
dialoog en heldere stappen. En dus 
kijken we nu uit naar de opening 
in april. Binnen het budget heeft 
ze er het maximale uitgehaald, 

terwijl de wensen van gebruikers en 
sportverenigingen konden worden 
vervuld. De accommodatie wordt 
ook nog eens super duurzaam. 
Ook dat past bij Ariane, want 
duurzaamheid heeft zij hoog in het 
vaandel. Met de ontwikkeling van 
de duurzaamheidvisie heeft zij dit 
belangrijke thema voorgoed op de 
kaart gezet in onze gemeente. Mogelijk 
heb je het logo ‘Samen Bewust’ al 
eens voorbij zien komen. Want zo zien 
we het bij Gemeentebelang: samen.”
Fractievoorzitter Johan Manders zegt 
verder: “Ariane heeft een tomeloze 
energie. En ze gaat altijd heel 
praktisch aan de slag om dingen te 
verwezenlijken. Dat heeft niet alleen 

een positieve boost gegeven in de 
fractie maar ook voor de partij!”
Maar dat wil niet zeggen dat we er 
zijn. Veiligheid, duurzaamheid en de 
volgende fase van de Wmo blijven 
aandacht vragen en doen een appel 
op nieuwe ideeën en overleg. ‘Ik ben 
er zeker van dat Ariane hierin een 
belangrijke rol moet blijven spelen,” 
vervolgt Johan Manders. “Zij is 
begonnen aan een taak en die is nog 
lang niet klaar. Daarom hoop ik dat de 
kiezers haar het vertrouwen geven, 
zodat ze in de volgende raadsperiode 
als wethouder een vervolg kan geven 
aan haar werk. Op haar eigen wijze; 
toegankelijk, dichtbij en altijd in 
gesprek met elkaar.”

Verkeer & meer:
• Oversteek Mariastraat/kerk

• Ondertunneling spoor-
overgangen

• Alle woonwijken 30-km
• Vaart met centrumplannen 

Rijen en Gilze
• Blijven zelfstandige gemeente!

Gemeentebelang is trots op wethouder Ariane Zwarts

Afval:
• Inworptarief maximaal €3,-

• Herbruikbaar afval gratis
• Meldingen binnen 1 werkdag 

opgelost
• Aparte ingang milieustraat 

voor groen afval
• Gemeente helpt waar nodig

De eerste negen kandidaten. Bekijk de volledige kieslijst op: www.gemeentebelang.org



Verkiezingskrant 2018  Gemeente Gilze en Rijen

7

Waarom heeft u deze plek 
gekozen als locatie voor het 
interview?
De foto is bij Vita genomen. Het komt 

op Gemeentebelang over alsof zorg 

bij deze verkiezingen geen thema 

meer is. Maar er is nog veel te doen. 

Een andere reden is, omdat hier 

zoveel moois gaande is. Vita lijkt een 

vesting, maar niets is minder waar. 

Iedereen is welkom in het vernieuw

de restaurant en de binnentuin welke 

samen met de ‘Kerngroep dementie 

vriendelijke gemeente’ is bedacht. 

Om het mooie initiatief van SVR 

‘Voorelkaar’ waarbij hier informele 

dagbesteding wordt aangeboden 

door vrijwilligers niet te vergeten.

Wat is voor uw partij het 
belangrijkste speerpunt voor 
de komende verkiezingen?
We hebben drie speerpunten. Veilig

heid, in de ruimste zin van het woord, 

dus veilig op straat, veilig in het ver

keer en veilig thuis. Duurzaamheid, 

het verder verduurzamen van de ge

meente, voor en met onze inwoners, 

bedrijven en ondernemers. Zorg, 

de gemeente gaat dit verder door

ontwikkelen, en er komen nieuwe 

uitdagingen op ons af, zoals pro

blemen bij het langer thuis wonen, 

personen met verward gedrag en het 

beschermd wonen in de wijk.

De inwoners van de gemeente 
Gilze en Rijen kijken heel 
verschillend naar de nieuwe vorm 
van afvalinzameling. Hoe kijkt
uw partij hiertegen aan?
We begrijpen heel goed dat er 

vragen zijn en dat er door som

mige inwoners vraagtekens worden 

gezet bij deze verandering. Maar het 

is noodzaak om dit te gaan doen, 

want restafval wordt verbrand en 

niet hergebruikt. Er zijn landelijke 

doelstellingen vastgesteld waaraan 

de gemeente moet gaan voldoen. 

We mogen in 2025 nog maar 30 kilo 

per persoon per jaar aan restafval 

weggooien. Dat gaan we alleen met 

anders inzamelen halen.

Hoe wil uw partij de veiligheid
in de gemeente verbeteren?
Gemeentebelang wil meer BOA’s op 

straat en met inwoners bepalen waar 

die nodig zijn. We steunen het stren

ge antidrugsbeleid van onze burge

meester. Daarnaast willen we dat er 

geluisterd wordt naar mensen als ze 

aangeven zich onveilig te voelen, ook 

al is dat niet feitelijk meetbaar. 

De gemeente Gilze en Rijen 
kent diverse ‘gevaarlijke’ 
verkeerssituaties. Welke dient 
volgens u als eerste aangepakt 
te worden en waarom?
Voorop staat voor ons de veiligheid 

van de fietser. Met een goed fietsver

keersplan kunnen gevaarlijke plekken 

aangepakt worden zoals de oversteek 

bij de Mariakerk. 

In 2016 is de ABG-organisatie 
van start gegaan. Hoe kijkt u 
tegen deze samen werking met 
de gemeenten Alphen-Chaam en 
Baarle-Nassau aan? En wat zou 
u voor de toekomst nog willen 
veranderen?
‘Groot te worden, door klein te 

blijven’ is het motto van de ABGor

ganisatie. Daar staan we nog steeds 

achter en vooralsnog willen we daar 

niets aan veranderen. Laten we de 

ambtelijke fusie eerst goed veranke

ren, want dat kost een aantal jaren. 

Hoe krijg je mensen - met name 
jongeren - meer betrokken bij 
de (lokale) politiek?
Door jongeren erbij te betrekken. 

Onze jongste kandidaat op de kieslijst 

is Kyra, zij is 17 jaar en jeugdbur

gemeester geweest. Haar inbreng, 

die ook komt vanuit haar leeftijds

genoten, vinden wij heel belangrijk. 

We hebben sowieso een betrekkelijk 

jonge partij. Daarnaast staan we als 

enige partij elke eerste zaterdag van 

de maand op het Wilhelminaplein om 

voor onze inwoners zo toegankelijk 

mogelijk te zijn. Dat doet niemand 

ons nog na!

Hoe ziet de gemeente Gilze en 
Rijen er volgens u over vier jaar 
uit? 
Dan is de gemeente verder verduur

zaamd, hebben we een flinke slag 

geslagen om de klimaatproblema

tiek aan te pakken en zijn we goed 

op weg om een energieneutrale 

gemeente te worden.          

in gesprek met

Ariane Zwarts
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Waar kunt u stemmen?
Omdat u met een stempas overal binnen de gemeente mag stemmen, vindt u 

hieronder een overzicht van de locaties waar een stembureau is gevestigd.

In de gemeente Gilze en Rijen zijn er 12 stembureaus: 

Ook in Hulten 
en op het station 
een stembureau
Net als vier jaar geleden richt de 

gemeente ook in het stationsge

bouw in Rijen een stembureau 

in. Gemakkelijk voor inwoners 

die per trein naar werk of school 

gaan: snel even binnenlopen 

en een stem voor de gemeente

raadsverkiezingen uitbrengen. 

Ook in Hulten is een stembureau. 

Dit om ervoor te zorgen dat in

woners in hun eigen dorp (in  

The Chump) terecht kunnen.

Tentoonstelling ‘Honderd jaar  
algemeen kiesrecht in Gilze en Rijen’ 

Wegwijs in de gemeentelijke politiek

De kieswijzer  
van BN De Stem 
staat online!
Op welke partij gaat u stemmen op 

21 maart? Misschien dat die keuze 

wat gemakkelijker wordt als u naar 

www.gemeentekieswijzer.nl/gilzeenrijen 

gaat en daar de kieswijzer invult. BN De 

Stem heeft deze in overleg met de ge

meente en de politieke partijen samen

gesteld. U vindt er tien stellingen over

lokale politieke onderwerpen. Vul tien

maal ‘eens’ of ‘oneens’ in en de kieswij

zer geeft u direct een online stemadvies.

Plakken buiten de verkiezingsborden

Gemeenteraadsverkiezingen

21 maart 2018

kom
stemmen!

Rijen:
• Vita, Regentenstraat 9, Rijen

• De Boodschap,  

Nassaulaan 62, Rijen

• Burgemeester van Mierloschool, 

ingang Catsstraat, Rijen

• Basisschool de Brakken, ingang 

Biezelaar, Rijen (niet toegankelijk 

voor mindervaliden)

• Sint Jozefschool, Tuinstraat 15, 

Rijen (niet toegankelijk voor 

mindervaliden)

• Hal NSstation, Stationsplein 

1, Rijen (niet toegankelijk voor 

mindervaliden)

• Woonstichting Leystromen, 

Julianastraat 51, Rijen

Gilze:
• Zorgcentrum Sint Franciscus, 

Kerkstraat 20, Gilze

• Sporthal Achter de Tuintjes, 

Kapittelstraat 15, Gilze

• Heemkring Molenheide, 

Nieuwstraat 22, Gilze

Molenschot:
• De Molenwiek, Schoolstraat 5, 

Molenschot

Hulten:
• The Chump, Gerardus 

Majellastraat 2, Hulten (niet 

toegankelijk voor mindervaliden)

De stemlokalen zijn  
geopend van ’s ochtends  

07.30 uur tot  
’s avonds 21.00 uur.

Heemkring Molenheide besteedt 

dit jaar op verschillende manieren 

aandacht aan honderd jaar algemeen 

kiesrecht in Gilze en Rijen. Zo is er 

een tentoonstelling ingericht in de 

publiekshal van het gemeentehuis in 

Rijen. Op zes panelen en in een vitri

ne laten we met portretten, affiches, 

pamfletten en andere verkiezings

materialen de geschiedenis van het 

algemeen kiesrecht, het vrouwenkies

recht en de opkomst van de politieke 

partijen zien. 

De Heemkring heeft bovendien veel 

foto’s van Gilze en Rijense gemeente

raden weten te verzamelen.  

De tentoonstelling blijft tot de 

gemeenteraadsverkiezingen op 

21 maart 2018 in de publiekshal te 

bezichtigen, tijdens de openings

tijden van het gemeentehuis. Naast 

de  tentoonstelling heeft de Heem

kring nog drie andere activiteiten 

 voorbereid over dit thema. 

Meer weten? Kijk dan op 

www.heemkringmolenheide.nl. 

Misschien is het u al opgevallen. Ook 

op andere plekken dan op de verkie

zingsborden komt u sinds vorige week 

verkiezingsaffiches van de politieke 

partijen tegen. En dat is nieuw. Burge

meester en wethouders hebben de par

tijen dit keer toestemming gegeven om 

vanaf 5 maart, veertien dagen vóór de 

verkiezingen, zonder vergunning overal 

te plakken. Voorwaarde is natuurlijk wel 

dat dit geen gevaarlijke (verkeers)situ

aties oplevert, het niet storend is voor 

omwonenden en dit niet direct naast of 

voor een stemlokaal gebeurt. Is dat wél 

het geval, of is een affiche, bord of ban

ner op één of andere wijze in strijd met 

de openbare orde en/of goede zeden, 

dan verwijderen we het onmiddellijk. 

De kosten zijn voor rekening van de 

plakkende partij.
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Als de trein tussen Breda en Eindhoven ‘spoorboekloos’ gaat rijden  
(dat wil zeggen elke 10 minuten) dan tunnels onder het spoor door!

Eens. Als leefbaarheid, gezondheid en doorstroming van verkeer in het geding is, mogen inwoners van ons 

verlangen dat we gezamenlijk de lobby richting Provincie en ProRail oppakken. Dit biedt kansen voor de hele 

spoorzone, station en perrons.

Als de trein tussen Breda en Eindhoven ‘spoorboekloos’ gaat rijden (dat wil zeggen elke 10 minuten) 

dan tunnels onder het spoor door!

Eens, maar onvolledig. CDA schrijft het liever zo: “alleen spoorboekloos treinverkeer als Rijen één dorp blijft.” 

Daar zijn wij het volledig mee eens. Een tunnel vindt het CDA een prachtig plan. Maar er zijn op dit moment meer 

ideeën. Het zou jammer zijn om ons blind te staren op een tunnel als blijkt dat andere oplossingen beter zijn. Hoe 

of wat, dat moeten gemeente, provincie en ProRail samen uitzoeken. Voor CDA staat er slechts één vraag centraal: 

Hoe zorgen we dat ons dorp niet in tweeën wordt gesplitst? Een tunnel? Top! Iets anders? Misschien wel beter.

Eens. Het spoor loopt dwars door Rijen en is belangrijk voor de honderden mensen die dagelijks vanaf het station 

met de trein gaan. Maar het spoor zorgt ook voor overlast, zeker als er meer treinen komen en de overwegen 

daardoor langer dicht zijn. Wij willen Rijen niet opdelen. Daarom vervangen we de overweg bij Stationsstraat – 

Julianastraat het liefst door een tunnel. En ook bij de Oosterhoutseweg moet een tunnel komen.  

Maar dan moeten ProRail en de Provincie wel hun portemonnee trekken.

Eens. Het huidige gebruik van het spoor levert voor onze gemeente al onevenredig veel hinder en overlast op  

in de vorm van wachttijden, geluid en trillingshinder. De PvdA dringt daarom al jarenlang aan op oplossingen.  

De beste en meest toekomstgerichte oplossing is hiervoor een verdiepte ligging van de spoorweg, indien mogelijk 

in een tunnel(bak). Zeker als nog meer treinen door Rijen zullen komen. Mocht dit niet realiseerbaar blijken, dan is 

spoedige ondertunneling van de verbindingen via Stationsstraat en Oosterhoutseweg zonder meer noodzakelijk.

Eens. Als er meer treinen gaan rijden, wordt het belang van een tunnel onder het spoor bij het station ook groter. 

We willen daarom een tunnel voor alle verkeer, waardoor RijenZuid niet van de rest wordt afgesneden. Dat is 

veiliger en voorkomt verkeersopstoppingen. Liefst ook op de Vijf Eikenweg. Daarnaast wil D66 dat er snel wat 

gedaan wordt aan de geluidsoverlast die er nog steeds is. De verbeterplannen komen maar niet tot uitvoering: 

gemeente en Prorail moeten dus opschieten.

Stelling 2
Stelling: Gemeentebelang

En wat is úw mening?  uw stem telt 21 MAART

VOOR ONZE
VIER DORPEN
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LIJST 3

LOKAAL

Iedereen 
doet ertoe in 

Gilze en Rijen
Rolph Dols
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Waarom heeft u voor deze plek 
gekozen als locatie voor het 
interview?
Omdat een luchtballon hierboven te 

veel gevraagd zou zijn, we zochten een 

neutraal punt midden tussen de vier 

kernen. Maar ook tussen de steden 

Tilburg en Breda, want Gilze en Rijen 

maakt deel uit van de regio zonder 

daarbij de lokale prioriteiten uit het oog 

te verliezen.

Wat is voor uw partij het 
belangrijkste speerpunt voor 
de komende verkiezingen?
Alle onderwerpen zijn even belangrijk, 

want iedereen doet ertoe. Alle 

onderdelen in het partijprogramma 

zoals zorg, economie, veiligheid en 

duurzaamheid leiden naar een punt. 

Het opbouwen van een samenleving 

waarin iedereen zich prettig voelt, 

waarin dus al die punten en iedereen 

ertoe doet.

De inwoners van de gemeente 
Gilze en Rijen kijken heel 
verschillend naar de nieuwe vorm 
van afvalinzameling. Hoe kijkt 
uw partij hiertegen aan?
Het besluit is genomen en hier ligt 

de beste mogelijkheid om het doel, 

het produceren van minder restafval, 

te behalen. We richten ons nu op de 

uitvoering. Een goede communicatie 

en de tijd nemen voor dit proces is 

belangrijk, maar we zijn goed bezig.

Hoe wil uw partij de veiligheid 
in de gemeente verbeteren?
Het politiebureau moet behouden 

blijven en BOA’s moeten ingezet 

worden op uren en plaatsen waar dat 

nodig is. Buurtpreventie blijkt goed 

te werken, laten we dat bevorderen 

en als gemeente mogelijk maken. Het 

antidrugsbeleid van de burgemeester 

steunen wij van harte en we vinden het 

belangrijk om het gevoel van veiligheid 

voor de inwoners te waarborgen. Ook 

hier is het noodzakelijk om in gesprek 

te blijven met elkaar.

De gemeente Gilze en Rijen 
kent diverse ‘gevaarlijke’ 
verkeerssituaties. Welke dient 
volgens u als eerste aangepakt 
te worden en waarom?
De onveilige verkeerssituaties die 

aangeven worden door de inwoners, 

dienen aangepakt te worden. Zo blijken 

bijvoorbeeld het Raadhuisplein, de 

Pastoor Gillesstraat, het spoor bij de 

Julianastraat en ook de kruising op de 

Constance Gerlingstraat nog niet oké, 

zeker niet voor de fietsers. Hetzelfde 

geldt voor het Bisschop de Vetplein in 

Gilze.

In 2016 is de ABG-organisatie 
van start gegaan. Hoe kijkt u 
tegen deze samen werking met 
de gemeenten Alphen-Chaam en 
Baarle-Nassau aan? En wat zou 
u voor de toekomst nog willen 
veranderen?
Bij elke fusie zijn aanloopproblemen, 

maar in de basis pakt het positief 

uit. De kwaliteit van de verschillende 

afdelingen en diensten van de 

gemeente gaat erop vooruit en de 

kwetsbaarheid van een gemeente 

vermindert. Daarbij is het ook nog een 

bezuiniging. Voor de toekomst zou 

een bestuurlijke fusie efficiënt kunnen 

zijn. En wat ons betreft maken de 

inwoners een dorp tot een thuis, niet 

het gemeentehuis.

Hoe krijg je mensen- met name 
jongeren - meer betrokken bij 
de (lokale) politiek?
Door ze aan te spreken op onderwerpen 

die hen aangaan. Het is gebleken dat 

ze er dan echt wel zijn. Het is niet perse 

nodig om bij alles betrokken te zijn. Het 

is veel belangrijker, dat hun wensen en 

ideeën worden meegenomen door de 

politiek. Dat ze zien dat een onderwerp 

een kop en een staart heeft en er echt 

iets gebeurt met hun suggesties.

Hoe ziet de gemeente Gilze en 
Rijen er volgens u over vier jaar 
uit?
Dan zijn we nog steeds gewoon een 

leuke, gezonde, Nederlandse gemeente 

die mee doorontwikkelt op allerlei 

gebieden. Maatschappij en economie 

zijn in balans. De centrumplannen 

zijn uitgevoerd en we blijven een 

groene buffer tussen de steden. En het 

belangrijkste van allemaal is, dat de 

inwoners tevreden zijn.

in gesprek met

Rolph Dols
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Veel gestelde vragen
Hoe kan ik stemmen?
U kiest zelf in welk van de twaalf stembureaus in onze gemeente u wilt 

stemmen. Daar geeft u uw stempas aan één van de stembureauleden. 

Zorg dat u ook een geldig legitimatiebewijs bij u heeft. Het stembureau

lid controleert uw stempas en u krijgt een stembiljet. In het stem hokje 

kunt u vervolgens met het rode potlood uw stem op het papieren 

stembiljet uitbrengen.

Waarom ontvang ik twee stempassen?
Op 21 maart 2018 zijn er niet alleen verkiezingen voor de 

gemeenteraad. U kunt deze keer ook stemmen over een nieuwe wet. Dit 

heet een referendum. Voor dit referendum krijgt u een extra stempas. 

De uitkomst van het referendum is een advies aan de regering. De 

regering mag daarna zelf beslissen of de wet doorgaat.  

Ze kunnen de wet ook aanpassen.

Kan ik stemmen als ik mijn stempas kwijt ben?
Nee, zonder een stempas kunt u geen stem uitbrengen. U kunt wel 

tot uiterlijk dinsdag 20 maart 12.00 uur een vervangende stempas 

aanvragen bij de gemeente. Let op: hiervoor moet u een afspraak 

maken via de website www.gilzerijen.nl. En mocht u alsnog uw ‘oude’ 

stempas terugvinden, dan kunt u daarmee niet meer stemmen.

Kan ik ook in een ander stembureau mijn stem uit brengen?
U kunt in alle stembureaus in Gilze, Rijen, Hulten en Molenschot 

terecht. U hoeft dus niet perse in het bureau te stemmen, dat op uw 

stempas is aangegeven.

Is het mogelijk om in een andere gemeente te stemmen?
Nee, dit is niet mogelijk, omdat het gaat om de gemeenteraads

verkiezingen en de lokale politieke partijen.

Kan ik iemand anders voor mij laten stemmen?
Ja, u kunt iemand anders voor u laten stemmen. 

Hiervoor gelden wel bepaalde regels: wanneer u niet in staat bent om 

zelf te stemmen, dan moet u het volmachtbewijs op uw eigen stempas 

invullen en ondertekenen. Ook de persoon die voor u gaat stemmen 

moet op uw stempas een handtekening zetten.

Let op: degene die voor u gaat stemmen moet een kopie van  

uw legitimatie bewijs meenemen en op het stembureau laten zien.  

De persoon die voor u stemt, moet de volmachtstem tegelijk uitbrengen 

met zijn/haar eigen stem.

Hoe laat zijn de stembureaus op 21 maart open?
De stembureaus zijn open van 07.30 uur tot 21.00 uur.

Wethouder Willem Starreveld 
neemt afscheid

Op de hoogte blijven van alles rondom de gemeenteraadsverkiezingen?

Na twaalf jaar wethouderschap 

neemt Willem Starreveld na de ge

meenteraadsverkiezingen afscheid. 

Totdat er een nieuw college van 

burgemeester en wethouders is, 

blijft Willem Starreveld wethouder. 

“Na twaalf prachtige jaren waar ik de 

gelegenheid heb gekregen om hele 

mooie projecten te mogen realiseren 

voor onze inwoners, komt het eind in 

zicht. Tot het nieuwe college er is, zal 

ik er alles aan doen om zo veel moge

lijk projecten succesvol af te ronden. 

Daarna ga ik op zoek naar een nieuwe 

uitdaging. Ik heb het bestuur van 

mijn partij Kern ’75 aangegeven. dat 

ik graag betrokken wil blijven bij mijn 

vrienden van Kern ‘75 en de lokale 

politiek.’ 

Na de verkiezingen organiseert de 

gemeente een gepast afscheid voor 

Willem Starreveld.

In de aanloop naar de verkie zingen publiceren 

wij regelmatig over dit onderwerp. Nieuwtjes 

over de campagne, een stukje geschiedenis over 

voorgaande verkiezingen en natuurlijk de feitelijke 

informatie die u mogelijk zoekt. We doen dat via 

verschillende media. 

Net zoals in deze verkiezings krant vindt u ook al

lerlei informatie op onze website www.gilzerijen.

nl/verkiezingen. U kunt de gemeenteraad op Twitter 

volgen via @raadgilzerijen. U kunt #GenRKiest 

gebruiken als u over de verkiezingen twittert of om 

andere tweets over dit onderwerp te vinden.

Of ‘like’ de Facebookgemeenteraads pagina www.

facebook.com/ gemeenteraadgilzerijen. 

Deel de pagina met uw vrienden. 

Hoe meer mensen we bereiken, hoe meer stemmen 

we wellicht kunnen tellen op 21 maart 2018!

Twee stempassen
Op 21 maart 2018 zijn er niet alleen verkiezingen voor de gemeenteraad. U kunt 

deze keer ook stemmen over een nieuwe wet. Dit heet een referendum. Voor dit 

referendum krijgt u een extra stempas. Hieronder ziet u hoe die eruit ziet.  

De uitkomst van het referendum is een advies aan de regering. De regering mag 

daarna zelf beslissen of de wet doorgaat. Ze kunnen de wet ook aanpassen.

De stempas voor de gemeente-
raadsverkiezing is blauw. Heb je 

de Nederlandse nationaliteit? Of kom 

je uit een EUland? Of woon je al vijf 

jaar legaal in Nederland? Dan mag je 

stemmen voor de gemeenteraad (van 

de gemeente waar je staat ingeschre

ven).
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WAAROM 
TWEE  
STEMPASSEN?

WAAR GAAT DE NIEUWE WET OVER?

Op 21 maart 2018 zijn er niet alleen  

verkiezingen voor de gemeenteraad.  

Je kunt deze keer ook stemmen over  

een nieuwe wet.  

Dit heet een referendum.  

Voor dit referendum krijg je een  

extra stempas.  

Hiernaast zie je hoe die eruit ziet.

De uitkomst van het referendum  

is een advies aan de regering.  

De regering mag daarna zelf  

beslissen of de wet doorgaat.  

Ze kunnen de wet ook aanpassen.

REFERENDUM: 
Dan mag de bevolking 
stemmen over een  
nieuwe wet.  

Of de mensen die wet 
goed of slecht vinden.

Oproep voor de verkiezing
van de leden van
de gemeenteraad op
woensdag 21 maart 2018

S
T

E
M

P
A

S

Op welke tijden kunt u stemmen?

U kunt stemmen van 7.30 uur tot 21.00 uur.

U kunt met deze stempas stemmen in alle stemlokalen  
in uw gemeente.

Waar vindt u informatie over andere stemlokalen?

Contactgegevens van de gemeente 

Waar kunt u stemmen?

Stemlokaal bij u in de buurt

Strikt persoonlijk!
Deze stempas is alleen geldig voor de geadresseerde. 
Deze pas is het bewijs dat u mag stemmen en is alleen 
geldig als uw naam en adres erop gedrukt staan. 
Misbruik van deze persoonlijke stempas is strafbaar.

Altijd meenemen als u gaat stemmen:
- Deze stempas
-   Uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit Nederland of 

een ander EU-land. De geldigheid van deze documenten 
mag bij het stemmen maximaal 5 jaar zijn verlopen.  
U mag ook een verblijfsdocument meenemen.

S
T

E
M

P
A

S

Oproep voor het 
raadgevend referendum op 
woensdag 21 maart 2018

Strikt persoonlijk!
Deze stempas is alleen geldig voor de geadresseerde.
Deze pas is het bewijs dat u mag stemmen en is alleen
geldig als uw naam en adres erop gedrukt staan.
Misbruik van deze persoonlijke stempas is strafbaar.

Altijd meenemen als u gaat stemmen:
- Deze stempas
- Uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit Nederland. 

De geldigheid van deze documenten mag bij het 
stemmen maximaal 5 jaar zijn verlopen.

Op welke tijden kunt u stemmen?
U kunt stemmen van 7.30 uur tot 21.00 uur.

Waar kunt u stemmen?
U kunt met deze stempas stemmen in alle stemlokalen in 
uw gemeente of (als u in Caribisch Nederland woont) uw 
openbaar lichaam.

Contactgegevens gemeente of openbaar lichaam

Waar vindt u informatie over andere stemlokalen?

Over welke wet gaat dit referendum?

Stemlokaal bij u in de buurt

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017.

De stempas voor de  
gemeenteraad is blauw. 
Heb je de Nederlandse  
nationaliteit?  
Of kom je uit een EU-land?  
Of woon je al vijf jaar legaal 
in Nederland?  
Dan mag je stemmen voor  
de gemeenteraad (van de  
gemeente waar je staat  
ingeschreven).

De stempas voor het  
referendum is geel met rood. 
Heb je de Nederlandse  
nationaliteit?  
Dan mag je stemmen voor  
het referendum. 
Onder de 18 jaar?  
Dan mag je helaas nog  
niet stemmen.

Tegenstander 

“Door deze wet bewaren ze straks ook veel  
informatie van burgers die niets fout doen.  
Dat vind ik niet goed.  
Die informatie moet privé zijn.”

Voorstander

“Door deze wet kunnen  
ze terroristen beter  
opsporen.  
Daardoor wordt  
Nederland veiliger.”

Elk land heeft inlichtingen- en veiligheidsdiensten.  

Ook Nederland. Deze diensten verzamelen informatie  

om ons te beschermen. Bijvoorbeeld tegen bomaanslagen.  

Deze organisaties mogen daarom telefoongesprekken  

afluisteren	en	op	andere	manieren	informatie	verzamelen.	

Maar mensen bellen tegenwoordig minder.  
Ze gebruiken nu internet. Daarom is er een nieuwe wet.  
Volgens de nieuwe wet mogen de organisaties ook  
deze twee dingen doen:
 

Grote hoeveelheden informatie verzamelen via internet.  
Dat kan gaan om informatie over een bepaalde buurt of wijk.  
Of over een bepaalde groep mensen.  
De regering moet hier wel toestemming voor geven.  
Ook twee rechters en iemand met veel kennis van techniek  
moeten het hier vooraf mee eens zijn.
 

Informatie bekijken die op internet opgeslagen is.  
Hier is weer toestemming voor nodig.  
De veiligheidsdiensten mogen de informatie 3 jaar bewaren. 
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deze twee dingen doen:
 

Grote hoeveelheden informatie verzamelen via internet.  
Dat kan gaan om informatie over een bepaalde buurt of wijk.  
Of over een bepaalde groep mensen.  
De regering moet hier wel toestemming voor geven.  
Ook twee rechters en iemand met veel kennis van techniek  
moeten het hier vooraf mee eens zijn.
 

Informatie bekijken die op internet opgeslagen is.  
Hier is weer toestemming voor nodig.  
De veiligheidsdiensten mogen de informatie 3 jaar bewaren. 

 
 

De stempas voor het referendum 

is geel met rood. Hebt u de Neder

landse nationaliteit? Dan mag u 

stemmen voor het referendum. 

Onder de 18 jaar? Dan mag je 

helaas nog niet stemmen.
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De lokale economie vaart wel bij regionale samenwerking.

Eens. Hoewel we veel zaken lokaal al krachtig oppakken, kunnen we niet om samenwerking in de regio heen.  

Onderlinge afstemming en uitwisseling van expertise kan voor iedere gemeente een ‘plus’ opleveren.

Een stabiele economie houdt niet op bij de gemeentegrens. Door samenwerking kunnen kansen gegrepen  

en mogelijkheden benut worden. Dus ja, regionale samenwerking maakt ondernemers en bedrijven sterk, 

innovatief en toekomstgericht.

Eens! Een stevige economie zorgt voor banen, welvaart en zelfstandigheid. Veel kunnen we zelf. Maar soms 

moeten we naar buiten kijken. Verbreding van de A58 en de aanpak van de rijksweg had Gilze en Rijen alleen nooit 

kunnen regelen. Het Aeroparc zou zonder samenwerking met Tilburg niet bestaan. ‘Toerlezjoere’ maakt gebruik 

van de toeristische aantrekkingskracht van de hele regio, niet alleen onze gemeente. Gilze en Rijen is sterker in 

een sterke regio. Door de handen ineen te slaan, kunnen we aan ambitieuze projecten beginnen, die anders niet 

mogelijk waren. Dat is goed voor de regionale en dus de lokale economie.

Eens. Veel mensen werken in onze vier dorpen, maar ook veel mensen werken daarbuiten. Daarom is het 

belangrijk dat we goed samen werken met andere gemeenten en de provincie. Op die manier zorgen we voor 

zoveel mogelijk goede banen dichtbij. Deze samenwerking heeft de afgelopen jaren onder andere geleid tot veel 

bedrijvigheid op ‘Gate2’ in Rijen. De mogelijkheden, die we hebben voor nieuwe bedrijven op het Ericssonterrein 

in Rijen en MiddenBrabantPoort bij Gilze, moeten daarbij optimaal benut worden.

Eens. In een economische orde die is gebaseerd op een open marktwerking, leiden samenwerkingen per definitie 

tot voordelen, ook voor de lokale economie. De PvdA is daarom hartstochtelijk voorstander van de regionale 

samenwerking, zowel binnen ‘Hart van Brabant’ als met gemeenten in WestBrabant. Mogelijkheden om te 

profiteren van verdergaande vormen van samenwerking moeten daarom maximaal worden aangegrepen. 

Wel moet er sprake zijn van een goede koppeling tussen economie, werkgelegenheid en sociaal beleid.

Eens. Maar die regionale samenwerking kan veel beter. Zo zien we te weinig afstemming met betrekking 

tot bedrijventerreinen: ‘ons’ MiddenBrabant Poort is nog niet halfvol, terwijl Tilburg vlakbij een nieuw 

bedrijventerrein gaat ontwikkelen. Dat is niet effectief. We hebben in de regio volop potentie voor versterking 

van toerisme, maar de huidige gemeentebesturen zijn nog teveel in hun ‘uppie’ bezig. Ook op het vlak van het 

gezamenlijk stimuleren van duurzaamheid (bedrijven, woningen) en de mobiliteit zien wij kansen voor verbetering.

Stelling 3
Stelling van: CDA

En wat is úw mening?  uw stem telt 21 MAART

VOOR ONZE
VIER DORPEN
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“Wij gaan voor onze vier dorpen aan de slag! Goede plannen maken we niet op het gemeentehuis, 
maar samen met jullie. Daar mogen jullie ons de komende vier jaar aan houden.”

David Vermorken 32 jaar, lijsttrekker

“Wij zijn de enige partij in de gemeenteraad die tegen het vervangen van de grijze container 
door ondergrondse wijkcontainers heeft gestemd. Daarmee luisteren we als enige partij naar
 jullie zorgen.”

Hans Rutten uit Rijen 59 jaar, plaats 2

“In Gilze en in Rijen moet nu snel een echt centrum staan! In Rijen met een 
autovrij Wilhelminaplein. En in beide dorpen met starterswoningen en grotere appartementen.”

Hans van Nistelrooij uit Rijen 66 jaar, plaats 3

“Na een avond stappen in Breda of Tilburg wil je ook naar huis kunnen met het OV. 
Daarom wil ik me inzetten voor een nachtbus.”

Ryan van Osch uit Gilze 20 jaar, plaats 4

“Ik wil dat al onze kinderen veilig naar hun school en hun sportclubs kunnen. Daarom gaan 
we aan de slag voor veilige schoolzones, betere fietspaden en stoepen en 30 kilometerzones
in alle woonwijken.”

Liselotte de Boer uit Rijen 42 jaar, plaats 5

Aan de slag voor
onze vier dorpen

WWW.VOORONZEVIERDORPEN.NL
MAIL@VOORONZEVIERDORPEN.NL

Gilze, Rijen, 
Hulten en 
Molenschot
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Waarom heeft u deze plek 
gekozen als locatie voor het 
interview?
We staan op het kruispunt van de 

Constance Gerlingstraat met de 

Stationsstraat. De VVD heeft zich er 

hard voor gemaakt om dit kruispunt 

veiliger te maken. En uiteindelijk is 

dat nu gelukt. Het laat zien dat je, ook 

vanuit de oppositie, daadwerkelijk 

iets kan doen aan dingen waar 

inwoners zich zorgen over maken. 

Wat is voor uw partij het 
belangrijkste speerpunt in 
de komende verkiezingen?
De beste plannen maak je met de 

inwoners. En zij geven aan dat er 

nodig iets gedaan moet worden aan 

met name de slechte stoepen en 

fietspaden, dat heeft onze prioritiet. 

Maar er zijn ook ‘grotere’ punten, 

zoals het afmaken van de dorpscentra 

in Gilze en in Rijen en het investeren 

in de binnensport, zodat de 

verenigingen in Gilze bij Achter de 

Tuintjes weer jaren vooruit kunnen.

De inwoners van de gemeente 
Gilze en Rijen kijken heel 
verschillend naar de nieuwe vorm 
van afvalinzameling. 

Hoe kijkt uw partij hiertegen aan?
De VVD heeft als enige partij tegen 

gestemd en als we het terug kunnen 

draaien, zullen we dat doen. Deze 

verkiezingen zijn daarvoor belangrijk. 

Want daarvoor hebben we wel steun 

van alle inwoners nodig! Er zou dan 

bijvoorbeeld gekeken kunnen worden 

of nascheiding een beter alternatief is.

Hoe wil uw partij de veiligheid 
in de gemeente verbeteren?
Veiligheid moet prioriteit zijn. Dat 

betekent het behouden van het 

politiebureau en meer BOA’s op straat. 

Er moet dus geïnvesteerd worden, ook 

in de samenwerking met inwoners. 

We zullen met elkaar moeten opletten. 

Verdachte zaken moeten, eventueel 

anoniem, gemeld worden en daar moet 

ook snel op gereageerd worden.

De gemeente Gilze en Rijen 
kent diverse ‘gevaarlijke’ 
verkeerssituaties. Welke dient 
volgens u als eerste aangepakt 
te worden en waarom?
Het Raadhuisplein in Rijen; het plan 

dat er nu ligt, is niet goed. Maak er 

eenrichtingsverkeer voor auto’s van. 

Bij de basisscholen de BvM en de Vijf 

Eiken wordt al jaren gevraagd om een 

30 km zone, die moet er ook komen. 

In Gilze kan het overzichtelijker 

maken van het kruispunt Lange 

WagenstraatNieuwstraat tegelijk met 

het centrumplan gedaan worden.

In 2016 is de ABG-organisatie 
van start gegaan. Hoe kijkt u 
tegen deze samen werking met 
de gemeenten Alphen-Chaam en 
Baarle-Nassau aan? En wat zou 
u voor de toekomst nog willen 
veranderen?
De samenwerking verstevigt de 

kwaliteit van de gemeente, maar we 

zouden graag zien dat het ook ten 

goede komt aan de dienstverlening 

naar de inwoners. Zodat je een 

rijbewijs kan aanvragen, wanneer en 

waar jij kunt zonder daarvoor vrij te 

hoeven nemen. En dat je dat dan ook 

in Gilze kan doen. 

Hoe krijg je mensen - met name 
jongeren - meer betrokken bij 
de (lokale) politiek?
Wij bellen als VVD letterlijk elke 

maand in steeds andere straten, bij 

mensen aan om te vragen wat er 

speelt. Zo betrek je mensen en laat 

je zien, dat je als partij open staat 

voor hun ideeën. Wij willen goed 

benaderbaar zijn. En luisteren dan 

echt naar mensen; schuiven een 

petitie van 964 handtekeningen 

tegen de nieuwe afvalinzameling niet 

terzijde. En jongeren krijgen bij ons 

alle kansen. Zo staat op nummer 4 op 

onze kieslijst de 20jarige Ryan.

Hoe ziet de gemeente Gilze en 
Rijen er volgens u over vier jaar 
uit?
Dan zijn de stoepen en fietspaden 

op orde. De dorpscentra in Gilze en 

Rijen zijn ook af en er is ruimte voor 

woningbouw in Molenschot. Bij 

genoeg steun deze verkiezingen zijn 

er dan geen ondergrondse containers 

gekomen én zijn onze vier dorpen 

veiliger geworden.

in gesprek met

David Vermorken

VOOR ONZE
VIER DORPEN
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 1 Peter von Meijenfeldt Molenschot

 2 Marielle Doremalen Gilze 
 3 Jeanne van der Heijden-van Opstal Rijen

 4 Stijn van der Heijden Hulten

 5 Ton Hesemans Rijen

 6 Jack Adriaensen Rijen

 7 Geert Sterenborg Rijen

 8 Gerrold de Bruijn Gilze

 9 Johan van Zuijlen Rijen

 10 Lau Lavooij Gilze

-  Met een buurtbudget bepalen bewoners zelf de prioriteiten voor veiligheid en leefbaarheid. 
-  Een verdiept spoor voorkomt afsluiting van Rijen-zuid én de geluids- en trillingsoverlast. 
-  Meer veiligheid voor fietsers en voetgangers. Duurzaam veilig (30km) in de hele gemeente.
-  Eenrichtingsverkeer op het Raadhuisplein met voorrang voor fietsers.
-  Herstel van een busverbinding (Gilze via Rijen) met omliggende plaatsen in de weekends.
-  Het schoolzwemmen wordt weer ingevoerd.
-  Alle kinderen kunnen meedoen en lid zijn van een club. 
-  Samen met het bedrijfsleven jaarlijks een ijsbaan, zoals in Dongen en Oosterhout.
-  Een verenigingshal  voor opslag materialen, het bouwen van carnavalswagens, e.d. is nodig.
-  Zorggeld van het rijk wordt ten volle ingezet voor de doelgroep, er komt een zorgfonds. 
-  Maximalisering eigen bijdrage WMO tot 17,50 euro per 4 weken.
-  De grens van armoederegelingen wordt gesteld op 130 procent van het sociaal minimum.
-  Minder afval en lagere lasten door meer hergebruik in goed overleg met onze inwoners. 
-  Minder overlast van helikopters door o.a. maximale inzet van simulatoren.
-  Bouwen naar behoefte met voor iedereen een geschikte en betaalbare woning. 
-  Nul op de meter woningen en geen gas op nieuwe woningbouwlocaties.
-  Het Centrumplan Rijen en het Centrumplan Gilze worden zo snel mogelijk gerealiseerd. 
-  Gilze en Rijen blijft tot de goedkoopste gemeenten (10%) van Nederland behoren.

Speerpunten PvdA 2018 - 2022

Stem daarom 21 maart 2018 op de PvdA
De partij die zichtbaar betrokken is…

Secretariaat: gilzerijen@pvda.nlwww.gilzerijen.pvda.nl   
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Waarom heeft u deze plek gekozen 
voor het interview?
We staan bij de vliegbasis. Dit is het 

geografische centrum van de vier 

kerkdorpen. We hebben uitstekend 

leren leven met deze vliegbasis: 

hij scheidt de dorpen, maar op 

het moment verbindt hij ook door 

de geluidsoverlast en het nieuwe 

Luchthavenbesluit. Defensie moet 

er rekening mee houden dat er in de 

gemeente volgens ons geen draagvlak 

is voor uitbreiding.

Wat is voor uw partij het 
belangrijkste speerpunt voor 
de komende verkiezingen?
De zorg, zoals de PvdA betaamt. Zorg 

moet toegankelijk, betaalbaar en op 

maat zijn en we horen ons hierin 

ruimhartig op te stellen. Voorzieningen 

voor ouderen moeten niet alleen 

afhankelijk zijn van een officiële 

indicatie en kinderen in armoede 

situaties moeten meer ondersteund 

gaan worden. De PvdA heeft hierin al 

mooie stappen gezet.

De inwoners van de gemeente 
Gilze en Rijen kijken heel 
verschillend naar de nieuwe vorm 
van afvalinzameling.  
Hoe kijkt uw partij hiertegen aan?

Er is bewust gekozen voor dit systeem, 

het gaat leiden tot minder afval en 

minder kosten voor de burgers. Er is 

volgens ons te weinig gekeken naar het 

draagvlak, waardoor er nu weerstand 

is. De invoering moet daarom gebeuren 

in nauw overleg met de inwoners.

Hoe wil uw partij de veiligheid 
in de gemeente verbeteren?
Er moet budget zijn voor 

wijkverbetering. Het opstellen van 

een buurtplan in samenwerking met 

bewoners, BOA’s en een wijkagent kan 

ervoor zorgen dat mensen zich met 

elkaar verantwoordelijk voelen voor 

hun wijk. Dat voorkomt verloedering 

en criminaliteit. Zo kunnen we onszelf 

inzetten voor ons eigen woongenot.

De gemeente Gilze en Rijen 
kent diverse ‘gevaarlijke’ 
verkeerssituaties. Welke dient 
volgens u als eerste aangepakt 
te worden en waarom?
De veiligheid van fietsers en 

voetgangers waarborgen, heeft 

prioriteit. Snel van A naar B met de 

auto in de bebouwde kom is echt 

achterhaald. De bebouwde kom in onze 

kerkdorpen moet in 2020 volledig een 

30kmzone zijn. Dat is voor ons niet 

onderhandelbaar.

In 2016 is de ABG-organisatie 
van start gegaan. Hoe kijkt u 
tegen deze samen werking met 
de gemeenten Alphen-Chaam en 
Baarle-Nassau aan? En wat zou 
u voor de toekomst nog willen 
veranderen?
We kijken heel positief tegen 

deze samenwerking aan. Wat ons 

betreft zou het nog beter worden 

door een gemeenschappelijke 

ambtelijke huisvesting. Voor de 

basisvoorzieningen voor het publiek, 

zoals het aanvragen van een paspoort, 

dient wel een loket per dorp te zijn. Het 

onderzoeken van een bestuurlijke fusie 

zal de moeite waard zijn.

Hoe krijg je mensen - met name 
jongeren - meer betrokken bij 
de (lokale) politiek?
De jeugdgemeenteraad is een goed 

initiatief. Politieke bewustwording 

mag al vroeg op scholen aangeboden 

worden; de gemeente moet dit 

ondersteunen. We moeten zichtbaarder 

zijn voor sowieso alle inwoners.  

De buurt en sportcoaches spelen een 

belangrijke rol. Zij kunnen thema’s 

aansnijden die dan teruggekoppeld 

kunnen worden naar de gemeenteraad. 

Je betrekt zo in elk geval de wensen 

van jongeren bij de politiek.

Hoe ziet de gemeente Gilze en 
Rijen er volgens u over vier jaar 
uit?
Gilze en Rijen zal over vier jaar een 

ideale woongemeenschap zijn als wij  

in de coalitie mogen deelnemen.  

We zetten door op wat we nu hebben.  

We verbeteren wijken door buurt

plannen en meer groen aan te brengen. 

Het Raadhuisplein kan een dorpspark 

worden met een ontmoetings en 

leeffunctie. Het voorzieningenniveau 

moet op peil blijven en er worden 

geen offers gebracht voor wat betreft 

de bibliotheken en culturele centra. 

Tot slot bouwen we kleinere huizen 

geschikt voor ouderen en starters.  

En we houden de gemeentelijke lasten 

zo laag mogelijk.

in gesprek met

Peter van Meijenfeldt 
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Het besluit om de grijze container af te schaffen en  
te vervangen door ondergrondse wijkcontainers is een slecht besluit.

Oneens. Bij de invoering van de glasbak speelde dezelfde discussie. Tegenwoordig vinden we het de normaalste 

zaak van de wereld. Bij goede afvalscheiding hoeven inwoners weinig gebruik te maken van de wijkcontainer. 

Uiteraard is zorgvuldige communicatie nodig en zullen we attent moeten zijn op bijplaatsingen.

Het is een goed besluit om te kiezen voor de enige optie die aantoonbaar zorgt voor meer herbruikbaar afval, 

minder restafval, minder kosten voor gemeente en goedkoper voor de inwoners. En als iedereen helpt aan 

het behalen van deze landelijke doelstellingen, dan dragen we als inwoners van Gilze en Rijen bij aan het 

allerbelangrijkste: de grootste milieuwinst. Het is jammer dat de VVD niet inzet op de meest duurzame aanpak  

en wel op oplosbare nadelen.

Oneens. Afval is een groot probleem, voor het milieu en daarmee voor ons allemaal. Afval produceren we  

met z’n allen, niemand is onschuldig. CDA vindt het dan ook niet meer dan normaal, dat we de troep ook met  

z’n allen opruimen. Omgekeerd inzamelen leidt tot minder restafval. Wat je niet produceert, hoef je ook niet op  

te ruimen. Daarom vinden we dit zo’n goed idee. Dit neemt niet weg, dat we bezwaren serieus nemen. Daarom  

wat ons betreft de volgende gemeentelijke belofte: de buurt blijft schoon. Dit regelt de gemeente door goed 

toezicht, goede handhaving en stevige maatregelen waar nodig.

Eens. De VVD Gilze en Rijen is de enige partij in de gemeenteraad die tegen het invoeren van ondergrondse 

wijkcontainers voor restafval gestemd heeft. En in november hebben we met een motie geprobeerd de invoering 

te stoppen en naar de inwoners van onze vier dorpen te luisteren. De andere partijen steunden ons daarbij niet. 

Als we na de verkiezingen de invoering nog kunnen stoppen, dan doen we dat. En dan maken we samen met de 

inwoners nieuwe duurzame plannen.

Oneens. De inwoners van onze gemeente zijn enkele jaren geleden al beloond met lagere afvaltarieven na 

invoering van het diftarsysteem. Dit voorzag in een betere afvalscheiding. Een verdere afname van het restafval 

door betere scheiding binnen de huishoudens is volgens de PvdA onontkoombaar. Het betekent dat er meer 

kan worden hergebruikt (90% is herbruikbaar), een mindere milieubelasting en lagere kosten voor de inwoners. 

Wel moet de invoering zorgvuldig geschieden in overleg met de inwoners en met maatwerkoplossingen voor 

bijzondere situaties.

Eens. Ten onrechte heeft de gemeenteraad dit besluit genomen zonder de inwoners te raadplegen. D66 staat 

achter de doelstelling om restafval fors terug te dringen. Maar dat kan ook op een betere manier, door de grijze 

kliko’s minder vaak op te halen. Lopen naar ondergrondse containers tot 250 meter is klantonvriendelijk. Het leidt  

tot afvaldumping, en tot veel hogere kosten voor de burger: omgerekend worden de kosten voor de burger ruim 

80% hoger dan voorheen. D66 wil het besluit dus terugdraaien.

Stelling 4
Stelling van: VVD

VOOR ONZE
VIER DORPEN

En wat is úw mening?  uw stem telt 21 MAART
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Eens. De invoering van de nieuwe taken op het gebied van zorg (Wmo) en jeugdhulp in 2015 heeft ook in onze 

gemeente tot onrust geleid. Veel kwetsbare inwoners hebben minder of niet optimale zorg gekregen. Vandaar dat 

er hard aan gewerkt moet worden om de ondersteuning weer op orde te krijgen. Zeker omdat er jaarlijks veel geld 

overblijft, dat daarvoor bedoeld was. D66 wil de kwetsbare inwoners en gezinnen in problemen niet in de kou laten 

staan en verwacht snel actie.

 Eens. Zorg die voor iedere inwoner bereikbaar en betaalbaar is, is voor de PvdA een absolute noodzaak. Niemand 

mag van zorg verstoken blijven, indien deze noodzakelijk is. Gezondheidszorg en zorgvoorzieningen behoren tot 

de belangrijkste taken van de gemeente. De hiervoor beschikbare Rijksmiddelen mogen geen andere aanwending 

krijgen. Met de instelling van een ’zorgfonds’ wil de PvdA extra inzetten op knelgevallen, maatwerkoplossingen en 

op innovaties in de zorg.

VOOR ONZE
VIER DORPEN

Zorggeld mag niet verdwijnen in de algemene reserve,
maar moet beschikbaar blijven voor inwoners die het nodig hebben.

Oneens. De kwaliteit van de zorg is leidend, niet de financiën. De pot hoeft niet onnodig opgesoupeerd te worden,  

maar als er extra geld nodig is om de juiste zorg te organiseren, dan regelen we dat ook.

Er moet altijd geld beschikbaar zijn om alle inwoners in onze gemeente die zorg te geven, die zij nodig hebben.  

Dus geld over of tekort, inzet van hulp staat voorop, en waar dat van betaald moet worden is een tweede.

Eens! Geld voor de zorg gaat naar de zorg. En dat betekent dus allereerst, dat iedereen goede zorg krijgt. Dat geldt 

zeker voor inwoners die het extra nodig hebben. We willen ook specifieke aandacht voor mantelzorgers. In het 

bijzonder voor jonge mantelzorgers; zij moeten kind kunnen zijn. Dit is voor ons de basis van het gemeentelijk 

zorgbeleid. Is er daarna nog geld over, dan willen we dat bedrag storten in een innovatiefonds. Een investering die 

we nu doen, om over een aantal jaar nog betere en efficiëntere zorg te bieden. Zo garanderen we goede zorg, nu 

en in de toekomst.

Oneens. Senioren willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en soms hebben ze daar ondersteuning bij nodig. 

Ook kinderen en jongeren hebben soms wat extra hulp nodig. Wij zorgen daarvoor. Soms met hulp van familie, 

buren en vrijwilligers. En als het nodig is, staan er professionele medewerkers klaar voor de liefdevolle hulp en 

zorg die iemand nodig heeft. Daarbij is niet het beschikbare geld leidend, maar iemands behoefte aan goede 

ondersteuning en zorg. Iedereen die het nodig heeft, krijgt goede zorg.

Stelling 5
Stelling van: PvdA

En wat is úw mening?  uw stem telt 21 MAART
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gilze-rijen.d66.nl

d66GilzeRijen
d66GilzeRijen

secretariaat@d66gilzerijen.nl

Goed en veilig
wonen en leven 

in Gilze-Rijen

Meer invloed op hetgemeentebestuurdoor de inwoners Versterk delevendigheid inonze 4 kernen

Wij willen
een groene en

gezonde gemeente

Goed onderwijs
en aandacht

voor de jeugd

Centrumplannen

Rijen en Gilze: 

de schop de grond in

Gezonde economieen voldoende werk

Duurzame energie,schoon milieu

Ondersteun hetverenigingsleven

Betaalbare
woningen en

woonlasten omlaag
Geen ondergrondse

afvalcontainers

stop verspillingbelastinggeld

Team D66 Gilze en Rijen
Frits van Vugt  Gilze
Antonet Krol   Rijen
Tuana Erdagi   Rijen
Ad van Deelen  Rijen
Kitty van Noort  Gilze
Martin Malestein  Rijen

We gaan aan de slag voor Gilze, Rijen, Molenschot en Hulten!

De kernwoorden van D66:
Integriteit en openheid; samenwerking vanuit eigen verantwoordelijkheid; samen de schouders eronder; 
vernieuwing en duurzaamheid; vertrouwen en realistisch; eerlijk, positief en krachtig; omzien naar 
kwetsbare medeburgers, toekomstgericht.

We zorgen voor een frisse wind door het gemeentehuis!
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Waarom heeft u voor deze plek 
gekozen als locatie voor het 
interview?
We zijn bij De Schakel in Gilze, de 

huiskamer voor veel inwoners, jong en 

oud. En dus ook voor onze partij.  

Wij willen graag tussen de mensen 

staan, in alle kernen.

Wat is voor uw partij het 
belangrijkste speerpunt voor 
de komende verkiezingen?
Geef de inwoners meer invloed. 

De kennis en de wensen van de 

inwoners dringen niet genoeg door 

tot in het gemeentehuis. Er gaat een 

kracht uit van de inbreng van de 

inwoners, die niet genoeg gebruikt 

wordt. Bijvoorbeeld als het gaat 

over verbetering van de buurt, het 

oplossen van verkeersonveiligheid, het 

(samen) zorgen voor elkaar. En dan… 

daadkrachtig doorpakken. 

De inwoners van de gemeente 
Gilze en Rijen kijken heel 
verschillend naar de nieuwe vorm 
van afvalinzameling. 
Hoe kijkt uw partij hiertegen aan?
Het besluit over de afvalinzameling 

is genomen zonder de inwoners. Een 

groot gedeelte is het er niet mee eens. 

Begrijpelijk, want velen kunnen niet 

sjouwen met zo’n zak of willen zo’n bak 

niet voor de deur. Wij weten inmiddels 

dat het veel duurder wordt en denken 

dat het veel problemen op gaat leveren. 

Terugdraaien dus.

Hoe wil uw partij de veiligheid 
in de gemeente verbeteren?
De veiligheid in de gemeente is een

gezamenlijke actie. Er is een nauwe 

samenwerking nodig tussen o.a. politie, 

woningbouwcoöperaties, winkeliers en 

burgers. Trek samen op bij controles. 

Daarbij blijkt buurtpreventie goed te 

werken, promoot dit naar de inwoners. 

Ook moet er gecontroleerd en op ge

treden worden tegen het witwassen 

van crimineel geld. Iedereen moet zich 

veilig voelen, zowel op straat als thuis.

De gemeente Gilze en Rijen 
kent diverse ‘gevaarlijke’ 
verkeerssituaties. Welke dient 
volgens u als eerste aangepakt 
te worden en waarom?
De punten waarvan de inwoners 

aangeven dat ze die gevaarlijk vinden, 

moeten aangepakt worden. Hun 

ervaringen moeten leidend zijn en niet 

de mening van de gemeente of een 

bureau dat daarvoor ingeschakeld is. 

Breng deze punten in kaart en bedenk 

oplossingen in samenspraak met de 

burgers. De gemeente voert dan uit.  

En dan graag sneller dan afgelopen 

jaren het geval was (zie bijvoorbeeld 

het Raadhuisplein in Rijen).

In 2016 is de ABG-organisatie 
van start gegaan. Hoe kijkt u 
tegen deze samen werking met 
de gemeenten Alphen-Chaam en 
Baarle-Nassau aan? En wat zou 
u voor de toekomst nog willen 
veranderen?
De samenwerking verloopt niet zoals 

dat zou moeten. We krijgen veel 

signalen van inwoners dat er slecht 

naar ze geluisterd wordt, of dat ze 

geen antwoord krijgen op vragen 

en klachten. Er zou een terugkerend 

klanttevredenheidsonderzoek moeten 

komen over hoe de ABGorganisatie 

werkt. Er worden te veel dingen nog 

dubbel gedaan. Het moet efficiënter, 

helderder en goedkoper. Zorgen dat er 

een goede dienstverlening op ambtelijk 

niveau komt, is veel belangrijker dan 

het streven naar een bestuurlijke fusie 

met de buurgemeenten, zoals Kern 

’75, CDA en PvdA willen. Wij willen de 

gemeente niet opheffen, maar beter 

laten functioneren.

Hoe krijg je mensen - met name 
jongeren - meer betrokken bij 
de (lokale) politiek?
We geven ze de kans. Op nummer  

3 op onze kieslijst staat Tuana Erdagi, 

een student bedrijfskunde van  

19 jaar. Hij krijgt de mogelijkheid om 

een politieke rol te spelen. Neem de 

jongeren serieus en praat met ze, niet 

alleen rondom de verkiezingen. Betrek 

ze bij verbeterplannen. Verder moeten 

we ervoor zorgen dat de gemeente als 

woon en werkplek aantrekkelijk voor  

ze wordt, zodat we niet vergrijzen. 

Hoe ziet de gemeente Gilze en Rijen 
er volgens u over vier jaar uit?
Het vertrouwen van de burger in 

de politiek is dan toegenomen. De 

inwoners zien, dat hun mening is 

doorgedrongen en dat er ook letterlijk 

iets mee gedaan wordt. Op die manier 

kan men zien waar het belastinggeld 

voor gebruikt wordt en niet verspild, 

zoals nu soms het geval is.

in gesprek met

Frits van Vugt
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Inwoners worden niet of nauwelijks door de gemeenteraad bij belangrijke besluiten 
betrokken (o.a. afvalcontainers, verkeersonveiligheid, zorg). Dat moet veranderen! 
De politiek moet beter luisteren naar inwoners.

Oneens. Er gebeurt gelukkig al heel veel samen met inwoners. Bij herinrichtingen, nieuwe projecten maar ook in 

de zorg wordt steeds meer mét in plaats van over inwoners (of gebruikers) gesproken. En het staat elke politieke 

partij uiteraard vrij om samen met inwoners aan goede projectvoorstellen te werken.

Onze inwoners worden al op verschillende manieren betrokken bij besluiten. Denk aan klankbordgroepen, 

focusgroepen, bewonersinitiatieven en buurtwerkgroepen. Daarnaast kennen we onder andere de Dorpsraad 

Molenschot, het seniorenplatform, Clientenraad en Adviesraad Sociaal Domein. Onze gemeenteraad is een 

gekozen vertegenwoordiging van onze inwoners die haar taak met luisterend oor uitvoert. Feit is dat D66 bezig 

is met het afschaffen van de referendumwet, zijnde burgerparticipatie op het hoogste nivo. Versterk eerder de 

gemeentelijke politiek met zinvolle suggesties dan dit als stelling in te nemen. 

Oneens. In onze gemeente wordt nu al op allerlei manieren contact gezocht met inwoners. Of het nu gaat om 

focusgroepen, buurtbijeenkomsten, werkateliers of informatieavonden in het gemeentehuis of in de culturele 

centra. Bovendien gaat CDA ervan uit, dat raadsleden van alle partijen midden tussen onze inwoners staan. Het 

belangrijke werk gebeurt niet in de raadzaal, maar daarbuiten. Natuurlijk kan er altijd beter geluisterd worden. Daar 

moeten we ons ook voor blijven inzetten. Maar dat inwoners niet worden betrokken bij de besluitvorming, is echt 

niet waar. Daarmee doe je raadsleden, het college van B&W en vooral al onze hardwerkende ambtenaren onrecht.

Eens. Of het nu gaat om de nieuwe manier van afvalinzameling of de herinrichting van het Raadhuisplein in Rijen: 

er zijn te veel voorbeelden waar de coalitiepartijen de afgelopen vier jaar onvoldoende hebben geluisterd naar 

inwoners. Dat is een gemiste kans. Soms gaat het goed, zoals de plannen voor het nieuwe sportcomplex in Rijen, 

die samen met de verenigingen zijn gemaakt. Dat bewijst dat je de beste plannen niet op het gemeentehuis maakt, 

maar samen met inwoners van onze vier dorpen.

Eens. Uitgangspunt voor de PvdA is dat onze inwoners zo vroeg als mogelijk en via alle beschikbare middelen 

worden betrokken bij het gemeentelijke beleid en de uitvoering ervan. Naast goede voorbeelden die er ook zijn, 

komt het nu te vaak voor, dat de gemeente hierin tekort schiet. Dit roept terecht irritaties en frustraties op bij  

onze inwoners. Beter en vroegtijdiger informeren en betrekken, en het voor vol aanzien van de bewoners zal 

volgens de PvdA de betrokkenheid en inbreng van inwoners de komende raadsperiode versterken.

Eens. Raadsleden, wethouders en ambtenaren trekken vaak hun eigen plan, al dan niet ingefluisterd door externe 

adviseurs. Terwijl de inwoners zelf vaak veel beter weten hoe iets werkt en hoe een probleem kan worden 

opgelost. D66 wil raadvergaderingen per kern, waarbij het echte gesprek met burgers wordt aangegaan.  

Houd vaker enquêtes over hoe burgers over iets denken en doe daar iets mee. Kom het gemeentehuis uit en  

regel het samen met de inwoners. Geef wijkbudgetten aan buurten. Voer het lokaal referendum in.

Stelling 6
Stelling van: D66

En wat is úw mening?  uw stem telt 21 MAART

VOOR ONZE
VIER DORPEN
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Wilt u over een 
nieuwe gemeenteraad stemmen 
én over de nieuwe wet?
Lever dan op het stembureau beide stempassen in. U krijgt dan twee stembiljetten.

Deze vult u allebei in. Daarna stopt u ze elk in een andere stembus.

Verkiezings uitslagen ook thuis 
te volgen
Bent u niet in de gelegenheid om naar het gemeentehuis te komen op  

21 maart, maar bent u wel benieuwd naar de verkiezingsuitslagen? 

U kunt de ontwikkelingen in het gemeentehuis ook volgen via 

www.gilzerijen.nl/verkiezingen en via Facebook; @GilzeRijen. 

Agenda voor de nieuwe gemeenteraad
Er zijn na de verkiezingen verschillende formaliteiten af te wikkelen en  

er staan voor de nieuwe gemeenteraadsleden al de nodige bijeenkomsten  

op het programma.

Om een idee te geven:
• 21 maart: Verkiezingsavond – uitslag aantal gemeenteraadszetels  

 per politieke partij.

• 23 maart : Definitieve bekendmaking welke personen per partij gekozen 

  zijn voor de gemeenteraad.

• 23 maart : Benoeming ophalen en aanvaarden door gekozen personen.

• 26 maart: Oude gemeenteraad beslist over toelating benoemden.

• 29 maart: Afscheid oude gemeenteraad  installatie nieuwe gemeenteraad.

Op woensdagavond 21 maart is het 

natuurlijk ook verkiezings uitslagen

avond. Om 21.00 uur sluiten de 

stembureaus. Dan kan het tellen 

van de stemmen beginnen en is het 

wachten op de verkiezingsuitslagen. 

De eerste prognoseuitslag 

verwachten we rond 23.00 uur. Bent 

u benieuwd naar de uitslagen? 

Van 22.00 tot ongeveer 00.00 

uur bent u van harte welkom in 

het gemeentehuis in Rijen. Daar 

presenteren we de voorlopige 

uitslagen in een gezellige 

ambiance. We blikken terug op de 

campagneperiode en de lijsttrekkers 

gaan met elkaar in debat over de 

eerste voorlopige uitslag, die we 

rond 23.00 uur verwachten. 

En reken maar dat de spanning te 

snijden zal zijn. U komt toch ook?

8

Samenstelling en tekst Patrick Rijke, Ingrid Faas, Sandra Boersma | Vormgeving Lidewij Spitshuis ontwerpstudio | Druk Rodi Rotatiedruk 

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door het actieprogramma Tel mee met Taal | In samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven

ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat   |   Hofweg 1H, 2511 AA Den Haag   |   070 7570200   |   info@prodemos.nl   |   www.prodemos.nl

VERKIEZINGEN VOOR IEDEREEN

2,5 miljoen volwassenen in Nederland 
hebben moeite met lezen, schrijven 
en/of rekenen.

Het kan lastig zijn om te stemmen  
als je niet zo goed kunt lezen.  
Bijvoorbeeld omdat je niet goed kunt 
opzoeken wat de politieke partijen 
willen. Of omdat je het stembiljet 
niet goed begrijpt.
 
Wil je beter leren lezen? Of wil je  
oefenen met schrijven, rekenen  
en werken met de computer?  
 
Bel voor meer informatie  
0800 - 023 44 44 
of kijk op www.lezenenschrijven.nl.

ProDemos is het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’.  
ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie  
en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed  
uit te oefenen – in de gemeente, de provincie, het land en Europa. 
 
ProDemos maakt ook de StemWijzer. Kijk op www.stemwijzer.nl. 

HANDIGE INFORMATIE 

STEMMEN MOET JE 
ALLEEN DOEN

Je moet alleen in  
een stemhokje staan. 
Mensen die blind zijn 
mogen wel geholpen 
worden.

STEMMEN IS GEHEIM

Je mag helemaal zelf 
weten op welke partij 
en op welke persoon 
je stemt. Je hoeft aan 
niemand te vertellen  
op wie je hebt  
gestemd.

ÉÉN HOKJE ROOD 
KLEUREN  
 
Je stem is geldig als 
er één hokje rood is 
gemaakt op het stem-
biljet. Er mag niets 
anders op het stem-
biljet geschreven of 
getekend worden. 
Vraag een nieuw 
stembiljet als je een 
foutje hebt gemaakt.

BEN JE JE STEMPAS 
KWIJT?

Je krijgt een stempas 
thuis gestuurd. Deze 
pas moet je meenemen  
als je gaat stemmen.  
Raak je deze stempas 
per ongeluk kwijt? Dan  
kun je een nieuwe  
stempas aanvragen. 
Dit kan bij de afdeling  
Burgerzaken van jouw  
gemeente. Doe 
dit vóór 20 maart 
12.00 uur en neem 
je identiteitsbewijs 
mee. 

KUN JE NIET ZELF 
STEMMEN?

Je mag dan iemand 
anders vragen om voor 
jou te stemmen.  
Daar moet je dan drie 
dingen voor doen.
1. Vul de achterkant 

van de stempas in.
2. Zet samen met de 

andere persoon 
een handtekening.

3. Geef aan die  
persoon je stempas 
én een kopie van je 
identiteitsbewijs 
mee.

CHECKLIST
Ben je klaar om te stemmen  

over de nieuwe wet (referendum)? 

Ik heb mijn gele stempas. 

Ik heb mijn paspoort  
of identiteitskaart. 

Ik weet of ik voor of tegen  
de nieuwe wet ben. 

Ik weet waar het stembureau is.

CHECKLIST
Ben je klaar om te stemmen  

over een nieuwe gemeenteraad? 

 
Ik heb mijn blauwe stempas. 

Ik heb mijn paspoort  
of identiteitskaart. 

Ik weet op welke politieke partij  
ik wil stemmen. 

Ik weet op welke kandidaat  
ik wil stemmen. 

Ik weet waar het stembureau is.

Wil je over een nieuwe gemeenteraad stemmen én over de nieuwe wet? 
Lever dan op het stembureau beide stempassen in. 
Je krijgt dan twee stembiljetten. 
Deze vul je allebei in. 
Daarna stop je ze elk in een andere stembus. 
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Deze vul je allebei in. 
Daarna stop je ze elk in een andere stembus. 

De verkiezingsuitslagen  
als eerste weten?  
Kom dan naar het gemeentehuis!

Verkiezingen, en dan?
De stemmen zijn geteld: het is duidelijk 

welke partijen in de gemeenteraad 

komen. Hoe meer stemmen een 

partij heeft gekregen, hoe meer zetels 

(stoelen) ze krijgen in de gemeenteraad.

Het komt bijna nooit voor dat  

één partij een meerderheid heeft in 

de gemeenteraad. Daarom moeten 

partijen samenwerken. Meestal 

zoekt de grootste partij uit met welke 

andere partij(en) ze het beste kan 

samenwerken. Hun plannen gaan 

alleen door als meer dan de helft van 

de raadsleden het eens is met die 

plannen. Partijen vinden niet allemaal 

dezelfde dingen belangrijk. 

Ze moeten daarom goede afspraken 

maken voor de komende vier jaar. 

Daarbij krijgen de partijen nooit 

helemaal hun zin. De partijen die  

gaan samenwerken, leggen de 

afspraken vast in een akkoord.  

In dit akkoord kunt u lezen welke 

plannen de samenwerkende partijen 

hebben voor de gemeente.

De samenwerkende partijen 

leveren de wethouders voor het 

gemeentebestuur. Die gaan er samen 

met de burgemeester voor zorgen 

dat de afgesproken plannen worden 

uitgevoerd.

Uw gemeente gaat o.a. over...

....sport en veiligheid
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kom
stemmen!


