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VERKIEZINGSKRANT 2014

“Laat je stem gelden”
Uit een onderzoek van TNS NIPO blijkt dat de opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19
maart aanstaande weleens de laagste ooit kan gaan
worden. Normaliter neemt ongeveer vijftig procent
van de kiesgerechtigden de moeite om te gaan
stemmen. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen lag het gemiddelde nog op vierenvijftig procent. In de gemeente Gilze en Rijen
bleef de teller toen al op eenenvijftig procent
steken. Drie procent lager dan het landelijke
gemiddelde. Burgemeester Boelhouwer liet
in het Weekblad Gilze en Rijen van 19 februari jl. al weten dat hij er alles aan wil doen
om zo veel mogelijk stemgerechtigden
naar de stembus te krijgen. “Ik vind het
een morele plicht om te gaan stemmen,”
aldus Boelhouwer. De burgemeester vindt
het zó belangrijk dat hij op zaterdag 15
maart aanstaande van 14.00 uur tot 16.00
uur gaat folderen in het winkelcentrum
van Rijen, om op deze manier de mensen
te overtuigen van het belang om toch
vooral te gaan stemmen.
“Als burger heb je één keer in de vier
jaar de mogelijkheid je stem te laten

Stemgerechtigd voor tien gulden
Maakt u ook gebruik van uw stemrecht? In 1851 konden nog maar 173 van de 2835
inwoners dat doen. In dat jaar waren er voor het eerst rechtstreekse verkiezingen
voor de gemeenteraad. En dan moest je ook nog man zijn en minstens tien gulden
per jaar aan ’s Rijks directe belastingen betalen. Anno 2014 staat niets u in de weg.
Dus doe mee en ga op 19 maart naar het stembureau!

Handmatig stemmen en melken

#GenRkiest op 19 maart met het potlood en niet digitaal. Met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht laait de discussie hierover landelijk weer op. Gilze en Rijen
schafte in 1969 ondanks de nodige weerstand voor 25.000 gulden drie stemmachines aan. ‘Want ook met de hand melken en uit het blote hoofd optellen zijn uit de
tijd,’ zei toenmalig wethouder Toon Noij. Sinds enkele jaren stemmen en tellen we
weer handmatig. Met de hand melken is nooit meer teruggekomen.....

gelden,” aldus de burgemeester. “Hoe meer
mensen gaan stemmen hoe meer de democratie tot zijn recht komt.” De burgemeester noemt
dit maximale democratie. Jongeren die voor
het eerst mogen gaan stemmen hebben van de
gemeente een brief gekregen waarin zij worden
gewezen op hun recht te gaan stemmen.
De burgemeester heeft verder geen actieve rol
bij de verkiezingen. Formeel gezien is hij tijdens
de verkiezingen hoofd van het stembureau. Hij
houdt in de gaten of alle voorschriften worden
nageleefd en stelt de processen verbaal op.
De burgemeester ziet er samen met de leden
van het stembureau op toe dat het stembureau
neutraal gebied is. “Kiezers mogen niet beïnvloed worden door partijen in het stemlokaal,”
aldus burgemeester Boelhouwer.
Tijdens de verkiezingsavond in het gemeentehuis, waar iedereen welkom is, zullen rond de
klok van 22.30 uur de eerste uitslagen binnen
komen. Aan het eind van de avond zal bekend
worden welke partij de verkiezing heeft gewonnen. “De burger heeft dan gesproken.”

Nog steeds stemmen
met het rode potlood
U brengt volgende week uw stem uit op een papieren stembiljet en met een rood potlood. Ook
al gaan er landelijk stemmen op om papier en
potlood af te schaffen en weer digitaal te gaan.
Maar voorlopig zijn we verplicht om het bij het
oude te houden. Pas als de overheid toestemming geeft, wordt er weer digitaal gestemd. 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
verkiezingsproces en het stemgeheim staan in ieder geval voorop.
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Nieuwe indicatiestelling verzorgingshuizen vraagt om aanpassing
woningmarkt ouderen en dus om meer bouwen voor ouderen in
onze gemeente
De doelstelling van de gemeente is bouwen
naar behoefte in alle kernen. Door de vergrijzing
is er al langer aandacht voor bouwen voor ouderen. Maar de nieuwe indicatiestelling vraagt
om een andere visie en nieuwe vormen van
zorg en wonen. Kern’75 wil dat de gemeente
daarover met woonstichting en zorgverleners
plannen maakt. Hoewel indicatiestelling verzorgingshuizen rijksbeleid is, moeten de gemeente

en partners alle mogelijkheden inzetten om de
verzorgingshuizen Vita en St. Franciscus in huidige omvang te behouden. Leegstand is kapitaalsvernietiging.

Voor de PvdA staat voorop dat aanpassing van
woningen voor ouderen mogelijk moet zijn. Dit
opdat zij in hun eigen woning en woonomgeving kunnen blijven wonen. Waar dit mogelijk
is kan een zogenaamde rugzakwoning in de tuin
worden gerealiseerd.

is nog steeds het uitgangspunt voor de PvdA.
Dit houdt de mogelijkheden open bij de nieuwe
wijze van indicatiestelling. Flexibele bestemmingsplannen en nieuwe financieringsvormen
kunnen ook een mogelijkheid bieden.

Ook is een voldoende woningvoorraad voor
ouderen noodzakelijk. Bouwen naar behoefte

Door de invoering van de Zorg Zwaarte Pakketten moeten senioren langer in hun huis of
woonomgeving blijven wonen. Mensen met de
indicatie t/m 4 mogen straks niet meer in een
verzorgingshuis worden opgenomen. CDA Lokaal is tegen een dergelijke wetgeving. Naast
leegstand van kamers in een verzorgingshuis
betekent dit veelal aanpassingen in woningen.
De WMO vervult hierin al een belangrijke rol

maar er zal meer inventiviteit van de lokale
overheid worden gevraagd. Dit betekent niet
méér bouwen maar bouwen naar behoefte en
vooral renoveren.

Eens. Nu de indicatie flink is verhoogd met als
doelstelling dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, zal hier op geanticipeerd moeten worden. Gemeentebelang
vindt het belangrijk om maatwerk te leveren
door goed te luisteren en te informeren wat ouderen graag willen en zo lang mogelijk van het
zelfstandig thuis wonen kunnen genieten. Dit
geldt voor nieuw te bouwen woningen, in zo-

wel de koop- als huursector. Nieuwbouw kan dit
echter niet alleen opvangen. De mogelijkheden
om bestaande woningen aan te passen zal een
belangrijke aanvulling zijn om ouderen langer
in hun eigen woning te laten wonen. Ook dat
moet niet vergeten worden.

Er moet altijd gebouwd worden naar behoefte.
Dat geldt niet alleen voor senioren, maar uiteraard ook voor starters en jongeren. Senioren
wonen tegenwoordig langer thuis dan in het
verleden. Er is vraag naar woningen waar senioren plezierig hun oude dag kunnen doorbrengen zonder naar een verzorgingstehuis te moeten voor adequate zorg. De VVD wil hier ook
voorrang geven voor particuliere initiatieven

en daarna projectontwikkelaars de kans geven
dit voor de bestaande vraag op te pakken. Zo
weten we zeker dat we bouwen naar behoefte.

en wat is úw mening?

uw stem telt

19 MAART
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Zondag 16 maart
politieke middag
in De Schakel
De politieke debatten op 12 maart
in Rijen gemist? Dan krijgt u nog
een herkansing. Op zondagmiddag 16 maart zijn alle politieke partijen aanwezig in Gilze. Om 15.00
uur begint het Politiek Café in De
Schakel. De lijsttrekkers debatteren hier op basis van prikkelende
stellingen onder andere over het
Centrumplan Gilze, jongeren en
ondernemerschap. Frank Lambregts en Bert Wagemakers leiden
het debat. Dit alles met muzikale
omlijsting en tijd om gezellig (na)
te praten onder het genot van een
drankje; in een ontspannen sfeer
dus. Iedereen is welkom: jong, ouder, ondernemer of burger. De zaal
is open vanaf 14:30 uur.

Dat was pas crisis

#GenRkiest op 19 maart. Crisis of
niet. Over crisis gesproken, Franske Graaumans uit Gilze, in 1935
voor de arbeiders als raadslid gekozen, kon aan het cafébezoek na
de raadsvergaderingen niet meedoen. Jaren later vertelde hij, dat
hij de rijksdaalder presentiegeld
aan zijn vrouw moest afdragen.
Hij had geld van haar moeten
lenen om passende kleding voor
de gemeenteraad te kopen…
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Is uw zorg ook een politieke zorg?
Gemeentelijk lijsttrekkersdebat in Rijen

Het lijsttrekkersdebat 2010.
Valt deze verkiezingskrant vroeg bij u in de bus, dan
kunt u misschien nog net op woensdagavond 12
maart naar het gemeentelijke verkiezingsdebat komen. Onder leiding van Maartje Huijben en Palko
Peeters van BN De Stem gaan de lijsttrekkers Rolph Dols (CDA), Peter von Meijenfeldt (PvdA), Hans
Rutten (VVD), Walter de Vet (Kern’75) en Ariane
Zwarts (Gemeentebelang) met u en met elkaar in
gesprek over zes actuele thema’s.
Actuele thema’s
De gespreksthema’s zijn zorg, woningbouw, finan-

ciën, gemeentelijke samenwerking, de vliegbasis
en het spoor. Bij ieder thema staat de volgende
vraag centraal: is uw zorg ook een politieke zorg?
Heeft u een vraag over bijvoorbeeld de toekomst
van de ouderenzorg in onze gemeente of de ontwikkelingen op vliegbasis Gilze-Rijen? U bent op 12
maart vanaf 19.30 uur van harte welkom om het
debat te volgen of eraan mee te doen in het restaurant van Zorglocatie Vita aan de Regentenstraat
in Rijen.
Het volledige programma staat op
www.gilzerijen.nl/verkiezingen

Ook in Hulten en op het station een stembureau
Net als vier jaar geleden richt de gemeente ook in het stationsgebouw in Rijen een stembureau in. Gemakkelijk voor inwoners die per trein naar werk of school gaan. Snel even binnenlopen en een stem voor
de gemeenteraadsverkiezingen uitbrengen. Ook in Hulten is het stembureau weer in ere hersteld. Dit om
ervoor te zorgen dat inwoners in hun eigen dorp (in The Chump) terecht kunnen.

Waar kunt u stemmen?
Dringen op het
stembureau
#GenRkiest op 19 maart op twaalf
stembureaus. Van ’s morgens 7.30
uur tot ’s avonds 21.00 uur staan
op al die locaties de deuren open
zodat u uw stem kunt uitbrengen.
Wist u dat er tot 1858 maar één
stembureau voor de hele gemeente was: in Gilze? Daarna kwam er
eentje bij, in Rijen. Zou anno 2014
dringen geblazen zijn...

Omdat u met een stempas overal binnen de gemeente mag stemmen
vindt u hieronder een overzicht van de locaties waar een stembureau is gevestigd:
• Vita, Regentenstraat 9, Rijen
• De Boodschap, Nassaulaan 62, Rijen
• Burg.van Mierloschool, ingang Catsstraat, Rijen
• School de Brakken, ingang Biezelaar, Rijen
• St.Jozefschool, Tuinstraat 15, Rijen
Hal NS-station, Stationsplein 1, Rijen
• Woonstichting Leystromen, Julianastraat 51, Rijen

• Sporthal Achter de Tuintjes, Kapittelstraat 15, Gilze
Voormalig winkelpand slagerij de Jong, Nieuwstraat 63, Gilze
• Zorgcentrum Sint Franciscus, Kerkstraat 20, Gilze
• De Molenwiek, Schoolstraat 5, Molenschot
• The Chump, Gerardus Majellastraat 2, Hulten

De stemlokalen met • zijn toegankelijk voor mindervaliden.
De stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.
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PASPOORT
Naam:
Walter de Vet
Burgerlijke staat:
Gehuwd
Leeftijd:
51
Woonplaats:
Gilze
Beroep:
Chemisch technoloog
Partij:
Kern ‘75
Lid sinds:
1992
Lijsttrekker sinds:
2002
Hobby:
wielrennen

Waarom wilde u juist bij De Schakel gefotografeerd worden?
“De Schakel is de huiskamer van Gilze, daarnaast is het voor mij persoonlijk een belangrijk
gebouw. In dit gebouw is mijn politieke bewustzijn gevormd. Als bestuurslid had ik met
de gemeente te maken bij de aanvraag van
subsidies. Als gemeenteraadslid heb ik het
hele proces meegemaakt waarbij De Schakel
geworden is tot wat het nu is.”
Wat is voor Kern’75 het speerpunt voor de komende raadsverkiezingen?
“Ik spreek niet over echte speerpunten. Vanzelfsprekend gaat onze aandacht naar de decentralisatie van zorg, werk en jeugd naar de
gemeenten. Verder gaat de aandacht naar de
centrumplannen in Gilze en Rijen en de gemeentelijke samenwerking.”
Langzaam maar zeker komen we uit de crisis.
Hoe staat de gemeente, met het einde van de
crisis in zicht, er op dit moment voor?
“Het gaat redelijk tot goed met de gemeente,
de uitgangspunten zijn goed. Vier jaar geleden wisten we dat er minder geld vanuit het
Rijk zou komen, maar we wisten niet hoeveel
minder dit zou zijn. We zijn daarop wel gaan
anticiperen en zo besloten we dat we binnen
de eigen organisatie tien procent zouden gaan
bezuinigen. Deze missie is geslaagd. Wat wel
belangrijk is geweest, is dat we ondanks de
crisis zijn blijven investeren.”
Hoe wil uw partij vormgeven aan de decentralisaties?
“Ondanks alle onzekerheden die er zijn, moeten we er gewoon aan beginnen. Met een sterk
lokaal netwerk kunnen we een beroep doen op
hetgeen we al kennen. Het zal ook anders ingericht moeten worden. De vraag moet zijn:
Wat heb je nodig en wat kun je daarin zelf betekenen? Iedere aanvraag moet persoonlijk
bekeken worden. Er mag geen automatisme
ontstaan.”
Voor starters blijft het moeilijk om een passende en betaalbare woning te vinden. Wat
moet volgens uw partij gebeuren om deze
specifieke groep te helpen?
“Als gemeente heb je geen invloed op wat te
koop is, wel kunnen we monitoren of er genoeg huurwoningen zijn. Daarnaast moet je
als gemeente goed je huiswerk doen. Je moet
alle bestemmingsplannen van alle vier de ker-

Interview met de fractievoorzitter
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nen goed bestuderen. Daar waar nodig moet
de gemeente grond uitgeven om te bouwen.
Via garantiestelling kunnen we starters ondersteuning geven.”
Van de ouderen wordt verwacht dat zij steeds
langer zelfstandig blijven wonen. Dit vraagt
ook aanpassingen op de woningmarkt. Welke
rol is hierbij weggelegd voor de gemeente?
“We moeten er alles aan doen om het mogelijk te maken dat ouderen langer zelfstandig
kunnen blijven wonen, maar de oplossing zit
niet altijd in een woning. De rol van de verzorgingshuizen Vita in Rijen en St. Franciscus in
Gilze moet bekeken worden. Welke rol kunnen
zij in deze veranderende situatie gaan spelen.”
Wat betekent voor uw partij participeren?
“Participatie is niets nieuws, zeker niet in Molenschot en Gilze. Met ieder plan dat de gemeente maakt, willen de bewoners zich bemoeien en dat gaat eigenlijk altijd goed. De
burger eist die rol dus al op. Als gemeente
moet je wel de kaders aangeven, waarbinnen
burgers zich kunnen bewegen. Duidelijkheid is
daarbij heel belangrijk.”
De gemeente is de weg van ambtelijke samenwerking met de gemeenten Alphen-Chaam
en Baarle-Nassau ingeslagen. Is dit de eerste
stap richting een fusie van deze gemeenten?
“De grootste kracht van het bestuur zit hem in
het feit dat het bestuur de burger kent en de
burger op zijn beurt het bestuur. We moeten
deze kracht behouden. Met ambtelijke samenwerking heb je het voordeel dat je overheadkosten kunt delen. Dit geldt ook voor diverse
specialismen. Verder verklein je de kwetsbaarheid.”
Hoe ziet de gemeente Gilze en Rijen er volgens u over vier jaar uit?
“Over vier jaar zijn we uit de crisis, hebben
we financieel meer lucht gekregen en zijn de
eerste gaten in de centra van Gilze en Rijen
gevuld.”
Waarom moeten de inwoners van de gemeente Gilze en Rijen op 19 maart aanstaande gaan
stemmen?
“Stemmen is een recht en het is zeer onverstandig om van dat recht geen gebruik te maken. Niet gaan stemmen is een stem voor de
ander.”

uw stem telt

19 MAART
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Nog meer vliegbewegingen en geluid van vliegbasis Gilze-Rijen
gaat ten koste van de leefbaarheid in onze gemeente
De geluidsbelasting van de vliegbasis wordt
jaarlijks berekend en moet voldoen aan de geluidscontouren. Sinds de komst van de helikoptersquadrons ondervinden vooral Gilze, omgeving Nerhoven, en Rijen-Zuid lokaal ernstige
overlast. Kern’75 heeft zich sterk gemaakt om
samen met Defensie een oplossing te zoeken.
Er is nu erkenning voor de overlast van o.a. trillingen. Een verbetering moet gevonden wor-

den in de herziening van de geluidscontouren.
Daarvoor moeten milieueffecten worden onderzocht. De gemeente moet intensief blijven overleggen met Defensie over problematiek rondom
helikopterlawaai o.a. in het COVM.

Belangrijk voor de PvdA is dat de vliegbasis
en de bewoners van onze gemeente in goede
harmonie kunnen functioneren en dus goede
buren voor elkaar zijn. De vliegbasis levert veel
werkgelegenheid en economische spin off op.
Meer vliegbewegingen zijn mogelijk voor zover
deze niet strijdig zijn met strikte regels die aan
het gebruik van de vliegbasis worden verbonden. Dat geldt ook voor de mogelijkheid voor

civiel medegebruik. De gebruiksregels voor de
vliegbasis moeten snel worden aangepast en de
bestaande geluidsknelpunten in Rijen en Gilze
binnen de gestelde grenzen worden opgelost.

Eens. Door de vliegbewegingen van de vliegbasis ondervinden bewoners in bepaalde buurten
in onze gemeente meer dan gemiddeld overlast. Denk hierbij aan Nerhoven en de Grote
Spie. Substantiële toename van vliegbewegingen kan niet. Voor CDA Lokaal is medegebruik
van de vliegbasis bespreekbaar mits het gaat
om grondgebonden activiteiten. Economisch
gezien is de vliegbasis van essentieel belang

voor Gilze en Rijen als grootste werkgever. CDA
Lokaal wil daarom in samenspraak met zijn
partners en vertegenwoordigers van de vliegbasis ( COVM ) en overige instanties deze overlast beperken.

Eens. Gemeentebelang heeft destijds als enige partij gezorgd dat de geluidsoverlast van
de vliegbasis op de politieke kaart werd gezet.
Sindsdien zijn er een aantal positieve ontwikkelingen geweest, maar we zijn er nog niet. In
sommige woonwijken ervaren de inwoners nog
steeds veel hinder van helilawaai. Het continueren van overleg, het zoeken naar oplossingen
en het voorkomen dat meer vliegbewegingen

leiden tot meer geluid moeten ertoe leiden dat
de verhouding tussen de leefbaarheid in de dorpen en de werkzaamheden op de vliegbasis verbeterd wordt.

De Vliegbasis Gilze en Rijen maakt ook een
belangrijk deel uit van onze gemeente, zowel
economisch als ruimtelijk. Civiel medegebruik
van de vliegbasis biedt een belangrijke kans
voor onze gemeente. De geluidsoverlast die
het vliegverkeer veroorzaakt dient zo weinig
mogelijk invloed te hebben op woongebieden.
Speciale aandacht is er daarbij voor het laagfrequente trillingsgeluid (‘rattle noise’) dat heli-

kopters (in het bijzonder de Chinookhelikopters)
veroorzaken. Bewoners die structureel overlast
en/of schade van het vliegverkeer ondervinden
zouden door Defensie gecompenseerd moeten
worden. De VVD Gilze en Rijen maakt zich sterk
voor deze inwoners en voor de Vliegbasis als
economische factor van belang.

en wat is úw mening?

uw stem telt

19 MAART
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Verkiezingskrant jongerenpagina

Actie ‘Wie kies jij?’
Begin maart kregen ruim 1100 jongeren die dit
jaar voor het eerst bij de gemeenteraadsverkiezingen mogen stemmen een persoonlijke
kaart in de bus met de tekst ‘Wie kies jij?’. Heb
jij hem ook gehad? Op de kaart staat een link
naar de speciale pagina op de gemeentelijke
website www.gilzerijen/wiekiesjij.
Op deze pagina vind je onder andere:
•

•

filmpjes waar kandidaten van de verschillende lijsten in één minuut vertellen waar
de partij voor staat en wat hun partij voor
jongeren doet;
de link naar de gemeentelijke stemwijzer
voor jongeren met stellingen over thema’s die jij belangrijk vindt en hierop de
reacties van elke partij;

•

de link naar de Facebookpagina van de
gemeenteraad www.facebook.nl/raadgilzerijen waarop we ook speciale berichten voor jongeren plaatsen;

•

de link naar het Twitteraccount van de gemeenteraad @raadgilzerijen met speciale
berichten onder de naam ‘Jong #GenRkiest’;

•

een link naar de stemwijzer van BN DeStem om uit de partijen de juiste keuze te
kunnen maken;

•

handige weetjes en tips over de verkiezingen en hoe je moet stemmen.

We ondersteunen de actie met posters op
plekken waar veel jongeren uit onze gemeente
komen. Dit alles om de opkomst van jongeren
op 19 maart te verhogen. Dus… wie kies jij?

Nog géén
honderd jaar....
Maak jij ook gebruik van je stemrecht
voor de gemeenteraadsverkiezingen?
Vrouwen kunnen dat in Nederland pas
95 jaar. In 1919 mochten ze voor het
eerst aan de verkiezingen meedoen. Nu
in 2014 heeft iedere inwoner van 18 jaar
of ouder dat recht. Dus doe mee en ga op
19 maart naar het stembureau!

Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad is verantwoordelijk voor
onderwerpen als onderwijs, sport, uitgaan
en werkgelegenheid in jouw gemeente. De
gemeenteraad is het hoogste orgaan van een
gemeente en heeft drie belangrijke taken. Ze
stellen de grote lijnen voor het beleid vast,
controleren of de burgemeester en de wethouders de bestuurstaken goed uitvoeren en
vertegenwoordigen de inwoners. Laat daarom
met je stem weten wie jou mag vertegenwoordigen de komende vier jaar.

‘Ik ben mijn oproepkaart
kwijt. Wat nu?’
Je persoonlijke oproepkaart meebrengen naar
het stembureau is verplicht. Maar wat nu als
je de oproepkaart kwijt bent? Kun je dan nog
wel stemmen? Ja! Dat kan. Je kunt nog tot de
dag voor de verkiezingen, dus uiterlijk dinsdag 18 maart tot 12.00 uur, een vervangend
exemplaar bij de gemeente aanvragen. Let op:
hiervoor moet je een afspraak maken via de
website www.gilzerijen.nl.
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Hoe kan ik stemmen
op 19 maart?
Je stemt in de gemeente waar je woont en
stemmen mag bij elk van de 12 stembureaus
in Gilze en Rijen. Vergeet niet je identiteitsbewijs en persoonlijke oproepkaart mee te nemen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen stem
je op één kandidaat van één van de vijf politieke partijen. Bedenk van tevoren dus goed
op wie je gaat stemmen. Stemmen kan niet
digitaal, maar er is altijd wel een stembureau
bij jou in de buurt. Kijk op www.gilzerijen.nl/
verkiezingen voor meer info.

Politiek kwam naar de
jongeren toe
Kandidaten voor de gemeenteraad zijn de
afgelopen weken binnengelopen bij jongerenbijeenkomsten in A16 en de jongerenbus
in Gilze. Aan de hand van de stellingen in de
jongerenstemwijzer hebben zij over allerlei
onderwerpen die jongeren aangaan gediscussieerd.
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Lijst 2

Marielle
Doremalen

Gilze en Rijen

PVDA GilzeenRijenGemeenteraadsverkiezing 2014
PVDA GilzeenRijenGemeenteraadsverkiezing 2014

Peter von
Meijenfeldt

voor wie
verder
kijkt...
www.gilzerijen.pvda.nl
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PASPOORT
Naam:
Peter von Meijenfeldt
Burgerlijke staat:
Gehuwd
Leeftijd:
60 jaar
Woonplaats:
Molenschot
Beroep:
Management
internationaal expertise
organisatie biodiversiteit
en duurzame
ontwikkeling
Partij:
PvdA
Lid sinds:
1972
Lijsttrekker sinds:
2014
Hobby:
Voorzitter AV
Spiridon, Voorzitter
Maatschappelijke
Beursvloer Gilze en
Rijen, Natuurlandschap
vereniging Gilze en Rijen
werkgroep biodiversiteit

Waarom wilt u juist bij AV Spiridon gefotografeerd worden?
“Ik wil bij AV Spiridon gefotografeerd worden,
omdat ik al twintig jaar voorzitter ben van deze
prachtige vereniging. In het kroonjaar waarin
de vereniging vijfentwintig jaar bestaat, heeft
de raad unaniem besloten dat er dit jaar een
kunststofbaan kan worden aangelegd. Daar
ben ik als voorzitter trots op.”
Wat is voor de PvdA het speerpunt voor
de komende raadsverkiezingen?
“Het sociale draagvlak. Iedereen moet mee
kunnen doen. Verder de veiligheid in de buurt
en dan veiligheid in de breedste zin van het
woord.”
Langzaam maar zeker komen we uit de
crisis. Hoe staat de gemeente, met het
einde van de crisis in zicht, er op dit moment voor?
“We staan er als gemeente prima voor. We
hebben een prima financiële en reservepositie. We moeten echter wel scherp blijven als
het gaat om de uitgaven en de investeringen.
Investeringen zijn wel belangrijk, ook als het
gaat om de werkgelegenheid. Ik voorzie voor
de burger geen lastenverzwaring.”
Hoe wil uw partij vormgeven aan de decentralisaties?
“We moeten het niet uit de weg gaan en direct na de verkiezingen moeten we dit dossier
zo snel mogelijk oppakken. Deze decentralisatie vraagt om een regionale aanpak, zodat
we terug kunnen vallen op deskundigheid. De
gemeenteraad speelt wel een belangrijke proactieve rol in het hele proces. Ik heb er alle
vertrouwen in dat het goed aangepakt gaat
worden.”
Voor starters blijft het moeilijk om een
passende en betaalbare woning te vinden. Wat moet volgens uw partij gebeuren om deze specifieke groep te helpen?
“Zij die in de startfase zitten, moeten we waar
nodig ondersteunen. Te denken valt aan collectieve bouwvormen en flexibel bouwen.
Daarnaast moeten we bouwen naar behoefte
en moeten de regels flexibel worden toegepast. We moeten kijken naar de mogelijkheden binnen de regelgeving.”
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Van de ouderen wordt verwacht dat zij
steeds langer zelfstandig blijven wonen.
Dit vraagt ook aanpassingen op de woningmarkt. Welke rol is hierbij weggelegd voor de gemeente?
“We moeten naar creatieve oplossingen zoeken en ook hier moeten we de regels op een
flexibele manier toepassen om tot de juiste
oplossingen te komen. Als gemeenteraad
moeten we de ruimte creëren om woningen
aan te passen. De zogenaamde rugzakwoning
zou één van de oplossingen kunnen zijn om
ouderen langer zelfstandig te laten wonen.”
Wat betekent voor uw partij participeren?
“De PvdA wil iedereen stimuleren om actief
mee te doen. Initiatieven hiertoe moeten beloond worden. De gemeenteraad moet duidelijke lijnen aangeven waarbinnen geparticipeerd kan worden. Binnen die lijnen moeten
we meer vrijheid geven en moeten we zeker
geen zaken gaan opleggen. De gemeenteraad
moet wel de regie in handen blijven houden,
zodat niemand buiten de boot valt.”
De gemeente is de weg van ambtelijke
samenwerking met de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau ingeslagen.
Is dit de eerste stap richting een fusie
van deze gemeenten?
“Een eigen identiteit tussen de twee grote steden moeten we in stand houden, maar mocht
het zo zijn dat een daadwerkelijke fusie nodig
is, dan zijn wij geen tegenstander. Vooralsnog
leggen wij het zwaartepunt bij de administratieve samenwerking. Onze wens is de huidige
samenwerking met Alphen-Chaam en BaarleNassau uit te breiden met Loon op Zand en
Dongen.”
Hoe ziet de gemeente Gilze en Rijen er
volgens u over vier jaar uit?
“Gilze en Rijen zal over vier jaar een solide positie innemen. We spelen een belangrijke rol
in de regio. We zullen een gemeente zijn met
goede voorzieningen gestoeld vanuit een sociale basis. We zijn een gemeente waar men
zich lekker voelt.”
Waarom moeten de inwoners van de gemeente Gilze en Rijen op 19 maart aanstaande gaan stemmen?
“Door te gaan stemmen kun je invloed uitoefenen.”

Interview met de fractievoorzitter

uw stem telt

19 MAART
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Inrichting en beheer openbare ruimte is een primaire
verantwoordelijkheid van inwoners
Kern’75 wil dat burgers meer invloed hebben
op hun eigen leefomgeving. In toenemende
mate worden plannen in de buurt samen met
burgers gemaakt. Ervaringen met klankbordgroepen zijn goed. Kern’75 ziet de rol van de
gemeente voornamelijk als kaderstellend en
regisserend. Het is daarbij belangrijk dat de gemeente de randvoorwaarden (budget, functie,
eisen) vooraf duidelijk aangeeft. Kern’75 wil zo-

veel mogelijk burgers betrekken bij het beheer
van een buurt bijv. door schoffelcontracten. De
gemeente blijft natuurlijk gewoon verantwoordelijk voor het basisonderhoud in de wijken.

De PvdA vindt dit een gedeelde verantwoordelijkheid. De gemeente moet de kaders bepalen
en kan stimulerende en ondersteunende inspanningen leveren. Taken zoals de aanleg en
reconstructie van wegen en openbare voorzieningen blijven een gemeentelijke verantwoordelijkheid.

trokkenheid een belangrijke rol spelen bij de inrichting en het onderhoud van hun woonbuurten en het wijkgroen. Daar zijn gelukkig al vele
prima voorbeelden van beschikbaar in onze gemeente.

Bewoners kunnen met vaak een creatieve be-

De realisatie van een goed functionerende openbare ruimte vraagt steeds meer om intensieve
samenwerking tussen de gemeentelijke beheerders en alle betrokkenen. CDA Lokaal juicht burger participatie van omwonenden bij het (her)
inrichten van hun buurt of omgeving van harte
toe. Het gaat in een participatiesamenleving immers om verbinden maar ook om loslaten en
afblijven. Initiatieven van onderop moet men

koesteren maar om grip te houden op de participatie dient de regie bij de gemeente te liggen.

Eens. Gemeentebelang is een groot voorstander
van inspraak en inbreng van inwoners, ook als
het gaat om inrichting en beheer van de eigen
woonomgeving en buurt. We hebben al mooie
initiatieven ondersteund of op weg geholpen
zoals de herinrichting van het Brabantpark en
de reconstructie van de Mons. Nolensstraat/De
Wittstraat. Gemeentebelang is van mening dat
de gemeente vooral moet faciliteren binnen een

vooraf afgesproken kader zodat de inbreng en
ideeën van bewoners uitgewerkt kunnen worden tot een plan van uitvoering. Door kennis en
inzet van bewoners te benutten in bijvoorbeeld
werkgroepen wordt niet alleen een groot draagvlak gecreëerd maar ook een hoge mate van
betrokkenheid bevorderd. Want waar je woont,
moet het goed zijn!

De VVD waardeert initiatief vanuit buurtbewoners om de invulling en de kwaliteit van de
openbare ruimte op peil te houden en waar
mogelijk te verbeteren. We hebben hier in onze
gemeente mooie ervaringen mee. Juist ook om
dat er steeds meer druk staat op de gemeentelijke begroting, is dit voor de VVD een goede
manier om te zorgen voor een kwalitatief goede
en leefbare inrichting van de woonomgeving.

Daarnaast bevordert dit de sfeer in de buurt en
daar worden we allemaal beter van! Inrichting
en beheer van de openbare ruimte blijven echter wel een kerntaak van de gemeente.

en wat is úw mening?

uw stem telt

19 MAART
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Stem op 19 maart 2014!

Burgemeester Boelhouwer
houdt eigen campagne

Wegwijs in de
gemeentelijke
politiek:
de kieswijzer
van BN DeStem
staat online!
Op welke partij gaat u stemmen op 19
maart? Misschien dat die keuze wat gemakkelijker wordt als u naar http://www.
bndestem.nl/extra/gemeenteraadsverkiezingen/kieswijzer-gilze-en-rijen gaat
en daar de kieswijzer invult. BN DeStem
heeft deze in overleg met de gemeente
en de politieke partijen samengesteld. U
vindt er tien stellingen over lokale politieke onderwerpen. Vul tienmaal ‘eens’
of ‘oneens’ in en de kieswijzer geeft u direct een online stemadvies.

Gilze en Rijen

Gilze en Rijen
kiest een
nieuwe
gemeenteraad
Stem op
woensdag
19 maart
2014
Meer weten?
www.gilzerijen.nl/verkiezingen
facebook.com/gemeenteraadgilzerijen
@raadgilzerijen en #GenRkiest

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik
stemmen?
U kiest zelf in welk van de twaalf stemlokalen 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. De stembureauleden controleren uw stempas en u
krijgt een stembiljet. In het stemhokje kunt
u vervolgens met het rode potlood uw stem
op het papieren stembiljet uitbrengen.
Kan ik stemmen als ik mijn stempas
kwijt ben?
Nee, zonder een stempas kunt u geen stem
uitbrengen. U kunt wel tot uiterlijk dinsdag 18 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 stemlokaal terecht om mijn stem uit te brengen?

We kennen in Nederland (nog) geen gekozen burgemeester. Toch start burgemeester
Jan Boelhouwer een eigen campagne.
En die campagne heeft maar één doel: zoveel mogelijk kiezers op woensdag 19
maart naar de stembus krijgen. “Ik vind
dat iedereen die dat kan ook daadwerkelijk gebruik moet maken van zijn of haar
stemrecht. De stembureaus zijn open van
7.30 uur tot 21.00 uur. Iedereen heeft dus
ruimschoots de gelegenheid om voor
de gemeenteraad te gaan stemmen.”
“Met uw stem laat u zelf zien wat u belangrijk
vindt en wat het mag kosten. De gemeenteraad gaat namelijk over de basisschoolgebouwen, opnieuw aan te leggen straten, tarieven huisvuil, sportvelden, en het groen in
uw buurt,” aldus de burgemeester.
Boelhouwer kiest voor een korte en persoonlijke campagne. Op zaterdag 15 maart
staat hij van 14.00 uur tot 16.00 uur in het
winkelcentrum in Rijen om mensen persoonlijk op te roepen om te gaan stemmen.
U kunt in alle stemlokalen in Gilze, Rijen,
Hulten en Molenschot terecht. U hoeft dus
niet per se in het lokaal 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 gemeenteraadsverkiezingen 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 legitimatiebewijs
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 stemlokalen op 19
maart open?
De lokalen zijn open
van 07.30 uur tot 21.00 uur.
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Kandidatenlijst

1

uw stem telt

19 MAART

naam kandidaat voorletters woonplaats
1 de Vet W.J.J. (Walter) (m) Gilze
2 van Baardwijk G.F.C.P. (Freek) (m) Rijen
3 van der Veen A. (Aletta) (v) Molenschot
4 Machielsen C.W.Q.M. (Corné) (m) Gilze
5 van Iersel R.A.J. (Ruud) (m) Rijen
6 Boemaars P.J.A. (Piet) (m) Molenschot
7 Starreveld W.H. (Willem) (m) Gilze
8 IJtsma K. (Karin) (v) Rijen
9 Konings-Caubo A.M.W. (Mieke) (v) Molenschot
10 van Vugt G.W.M. (Frits) (m) Gilze
11 Bekkers W.M.M. (Wil) (m) Gilze
12 Quirijnen H.C.M. (Huub) (m) Gilze
13 Hoeben W.J.M.H. (Wim) (m) Gilze
14 Gillis-van Enschot C.W.M. (Corrie) (v) Hulten
15 Smulders N.H.M. (Bart) (m) Gilze
16 van den Akker R.R.M. (Remco) (m) Rijen
17 van Riel N.A.W. (Natal) (m) Gilze
18 Quirijnen J.A.J.M. (Janneke) (v) Gilze
19 van Hoek R.P.D.M. (Ruud) (m) Gilze
20 Graauwmans A.J.M. (Wies) (m) Rijen
21 Antens M.A.M. (Marvin) (m) Gilze
22 de Bont-Bakx E.R.A. (Els) (v) Gilze
23 Boemaars M.P.A.J. (Mark) (m) Molenschot
24 van Gastel J.G.W. (Jelle) (m) Gilze
25 Beljaars B.T.F. (Babette) (v) Rijen
26 Faes P.W.C.M. (Peter) (m) Gilze
27 Broeders W.L.M. (Wim) (m) Rijen
28 van Heijst-van den Broek P.C.J. (Els) (v) Hulten
29 van Beijsterveldt C.A.M. (Kees) (m) Gilze
30 Doorakkers A.M.P.M. (Ad) (m) Gilze
31 Wirken P.C.A.G.M. (Pascal) (m) Rijen
32 Ermens R.P.H. (Rocco) (m) Gilze
33 Helmstrijd P. (Peter) (m) Gilze
34 Smeekens J.B. (Jan) (m) Rijen
35 van Keulen M.P.H. (Mark) (m) Gilze
36 de Bruijn P.J.A. (Nel) (v) Gilze
37 van Steen A.E. (Ankie) (v) Gilze
38 Koopman A.G.A.M. (Arthur) (m) Rijen
39 van Laerhoven P.J.M.C. (Pieter) (m)
Molenschot
40 van Puijenbroek S.P.M. (Piet) (m) Gilze
41 Roozen L.H.E. (Robert) (m) Gilze
42 van Baardwijk P.L.C.M. (Robert) (m) Rijen
43 Timmermans A.G. (Ron) (m) Gilze
44 Touw J.P.G. (Jan) (m) Rijen
45 van der Veeken P.J.A.M. (Peter) (m) Gilze
46 Konings H.J.A. (Henk) (m) Molenschot
47 Brouwer R. (Rennie) (m) Gilze
48 Gerrits H.C. (Herman) (m) Gilze
49 Severijns J.F. (Jan) (m) Gilze
50 van Gool J.J. (Jos) (m) Gilze

2
naam kandidaat voorletters woonplaats
1 von Meijenfeldt P.C. (Peter) (m) Molenschot
2 Doremalen - van Berkel M.E.N.T.W. (Marielle)
(v) Gilze
3 Raaijmakers L.C.M. (Luciën) (m) Rijen
4 Tabor D.S.A. (Derk) (m) Gilze
5 Uitterhoeve J.F. (Jos) (m) Rijen
6 van Zuijlen J.P.W. (Johan) (m) Rijen
7 Timmermans V.A.L.M. (Vincent) (m) Gilze
8 Tax N.P.H. (Nick) (m) Rijen
9 Hesemans A.C.M. (Ton) (m) Rijen
10 Lavooij L.C. (Lau) (m) Gilze
11 Sterenborg G. (Geert) (m) Rijen
12 van der Heijden - van Opstal A.P.M. (Jeanne)
(v) Rijen
13 Groesbeek W.F. (Wil) (m) Hulten
14 van der Heide B. (Berber) (v) Rijen
15 Hendriks G.P.F. (Fred) (m) Gilze
16 Milani-Willemen E.C.M. (Bets) (v) Rijen
17 Posthuma M.C. (Martijn) (m) Gilze
18 Sips - Veurink J.H. (Joke) (v) Rijen
19 van der Heijden C.J.J. (Stijn) (m) Rijen
20 IJpelaar - van Hulten G.W.M. (Gerrie) (v) Gilze
21 Koks P.J.J.M. (Peter) (m) Rijen
22 Vernooij - van der Wal M.D.H. (Maria) (v) Rijen
23 Oosterom G.J. (Puck) (m) Rijen
24 Avontuur - Hutten J.P.M. (Hanneke) (v) Rijen
25 Kock P.A.J.M. (Piet) (m) Rijen
26 Broeders H.P.M. (Harrie) (m) Rijen
27 de Leeuw E.T. (Eric) (m) Rijen
28 Haze-de Kok A. (Ank) (v) Molenschot
29 Dijkstra A. (Ad) (m) Rijen
30 Baaij N.P. (Nico) (m) Gilze

naa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 12 MAART 2014 - VERKIEZINGSKRANT

3

am kandidaat voorletters woonplaats
Dols R.W.F. (Rolph) (m) Rijen
Wouters J.C.M. (Jac) (m) Gilze
Schuermans-Pijnenburg H.P.M. (Lenie) (v)
Rijen
van Zuijlen M.G. (Martin) (m) Rijen
de Graauw J.P.M. (Ans) (v) Rijen
Bahtimur E. (Erol) (m) Rijen
Hartog-Zweers C.H. (Connie) (v) Rijen
van Dijk P.W.J.M. (Paul) (m) Rijen
van Poppel J.J.M. (Jack) (m) Molenschot
van Lisdonk G.M.M. (Gérard) (m) Rijen
Selten G.C.M. (Gerard) (m) Rijen
Schuurmans M.J.F. (Mathie) (m) Rijen
Sprangers A.J.B.M. (Ton) (m) Rijen
van Beek P.J.A. (Piet) (m) Rijen
Bottram B.A.M. (Ben) (m) Rijen
Oomen P.W.M. (Piet) (m) Rijen
van Hoek A.C. (Anton) (m) Hulten
Klaassen A.J.M. (Ad) (m) Rijen
van Tilburg G.H.M. (Guido) (m) Rijen
Verheijden J.F.J. (Jan) (m) Rijen
Wouters-Mulder A.M.M. (Karin) (v) Hulten
Schuermans H.C.A.M. (Harrie) (m) Rijen
van Zuijlen-de Ridder M.M. (Tineke) (v) Rijen
Willemse M.W.C.E. (Marret) (v) Gilze
van Avendonk J.J.H. (Jan) (m) Rijen
Marcelissen C.A. (Kees) (m) Rijen
Teeuwen W.H. (Wim) (m) Gilze
van Beek A.F.M. (Ton) (m) Rijen
van Bijsterveld S.C. (Sophie) (v) Rijen
Haagh A.G.J. (Ad) (m) Rijen
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4
naam kandidaat voorletters woonplaats
1 Zwarts A. (Ariane) (v) Rijen
2 Bosscher M. (Marieke) (v) Rijen
3 de Bruijn P.G. (Pieter) (m) Rijen
4 Beterams F.N.J.T. (Francesco) (m) Rijen
5 Trum N. (Nicole) (v) Rijen
6 de Hoon D. (Dewi) (v) Rijen
7 Manders J.M.G.M. (Johan) (m) Rijen
8 Patist M.P.A. (Marion) (v) Rijen
9 Poot D. (Desiree) (v) Rijen
10 van Wijk A.J.C. (André-Jan) (m) Rijen
11 Groep A.R.M. (Aschwin) (m) Rijen
12 Kin V.P.J. (Victor) (m) Rijen
13 van der Lip R. (Rene) (m) Rijen
14 Vermetten-van der Velden M.W.A. (Ria) (v)
Rijen
15 Vonk-Milani F.B.J. (Cisca) (v) Rijen
16 Dikker C.M. (Kees) (m) Rijen
17 Aarts J.A.W.M. (John) (m) Rijen
18 de Hoon J.C.A.A. (Jeanne) (v) Rijen
19 de Wee J. (Jan) (m) Rijen
20 Scheifes-Coenen I.L.M. (Ingrid) (v) Rijen
21 van Loenhout D. (Dennis) (m) Rijen
22 Krol-Pot K. (Karen) (v) Rijen
23 van Beuningen T.L.H.M. (Theo) (m) Rijen
24 Beljaars B.F. (Ben) (m) Rijen
25 Sas P.R. (Pim) (m) Rijen

5
naam kandidaat voorletters woonplaats
1 Rutten H.W.A.M. (Hans) (m) Rijen
2 Vermorken D. (David) (m) Rijen
3 van de Loo J.H.C.M. (Hans) (m) Rijen
4 van Hoek-Spaaij M.H.M. (Monique) (v) Gilze
5 Gosens M.G.M. (Mart) (m) Gilze
6 Machielsen G.A.J. (Serge) (m) Rijen
7 de Boer-Schellekens L.W.Z. (Liselotte) (v) Rijen
8 van Opstal S.C.M. (Bas) (m) Gilze
9 Woldhuis D.O. (Don) (m) Rijen
10 Caspers-Machielsen J.A.M. (Conny) (v) Rijen
11 van Hoek-Spaaij W.G.N.M. (Wil) (m) Gilze
12 Machielsen-Bijleveld S.J. (Suzanne) (v) Rijen
13 Vermorken A.G.J. (Rene) (m) Rijen
14 Rutten-van Opstal M.E.A.M. (Maud) (v) Rijen
15 Haagh A.V.M. (Guus) (m) Rijen
16 Kuijpers J.G.M.F. (Jean-Paul) (m) Rijen
17 Haagh V.J.M. (Vic) (m) Rijen
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LIJST 3

Werken aan lokale kracht!

CDA Lokaal: Werken
aan lokale kracht!

De komende jaren gaat het nodige veranderen voor de inwoners van Gilze en
Rijen. Veranderingen die ervoor zorgen dat we ‘meer met minder’ moeten gaan
doen! En dat kunnen we niet alleen. Daarvoor hebben we lokale krachten héél
hard nodig. CDA Lokaal gaat dan ook voor samenwerking en verbinding van
deze krachten in de vier kernen.
• Zorg: CDA Lokaal wil de veranderingen in de zorg met lokale krachten gaan
aanpakken. Dit vraagt om een goede samenwerking tussen betrokkenen en
een gerichte communicatie.
• Werk: CDA Lokaal wil actief (Talent2Work) de kansen van alle werkzoekende
op de arbeidsmarkt vergroten!
• Welzijn: CDA Lokaal staat voor een veilige leefomgeving, voldoende
activiteiten en ondersteuning waar nodig voor participatie.

CDA Lokaal doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen en hoopt op uw stem.
Voor meer informatie info@cda-gilzerijen.nl en www.cda-gilzerijen.nl
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PASPOORT
Naam:
Rolph Dols
Burgerlijke staat:
Gehuwd
Leeftijd:
51
Woonplaats:
Rijen
Beroep:
Wethouder
Partij:
CDA Lokaal
Lid sinds:
2008
Lijsttrekker sinds:
2010
Hobby:
Sport in het algemeen
en hardlopen in het
bijzonder

Waarom wilde u juist op deze plaats gefotografeerd worden?
“Omdat talent2work er toe doet en omdat iedereen er toe doet. Je bent partners van elkaar
en samen kunnen we het verschil maken.”
Wat is voor het CDA het speerpunt voor
de komende raadsverkiezingen?
“Werken aan de lokale kracht. We kunnen veel
meer bereiken door gebruik te maken van
deze lokale kracht. Landelijk gezien is het CDA
Rijen een filiaal, maar wij zien onszelf als een
lokale partij met een link naar het landelijke.”
Langzaam maar zeker komen we uit de crisis. Hoe staat de gemeente, met het einde
van de crisis in zicht, er op dit moment voor?
“De afgelopen vier jaar hebben we, ondanks
beperkte middelen, veel geïnvesteerd in sport,
wegen en industrie. We zijn financieel gezond,
maar risico’s en onzekerheden blijven er altijd. Het CDA is er van overtuigd dat wij als
gemeente in staat zijn om op eigen kracht uit
de crisis te komen.”
Hoe wil uw partij vormgeven aan de decentralisaties?
“Het CDA is groot voorstander van de decentralisatie. We hopen wel dat we met voldoende middelen de decentralisatie op een verantwoorde manier vorm kunnen geven en dat we
de tijd krijgen om het gedegen uit te voeren.
Het mag nooit ten koste gaan van degenen
waarover het gaat. De decentralisatie vergt
ook een andere manier van benadering. Niet
de vraag ‘waar heb ik recht op?’ maar de vraag
‘wat heb ik nodig?’ moet centraal staan.”
Voor starters blijft het moeilijk om een
passende en betaalbare woning te vinden. Wat moet volgens uw partij gebeuren om deze specifieke groep te helpen?
“We moeten de rol van de gemeente hierin
niet overschatten. De situatie is zoals deze is.
We kunnen nu eenmaal niet alle externe factoren beïnvloeden, maar helemaal niets doen
is natuurlijk geen optie. De meegroeiwoning
(initiatief van het CDA) is een project dat uitermate geschikt is voor starters.”
Van de ouderen wordt verwacht dat zij
steeds langer zelfstandig blijven wonen.
Dit vraagt ook aanpassingen op de woningmarkt. Welke rol is hierbij weggelegd voor de gemeente?

Interview met de fractievoorzitter
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“We mogen er niet zo maar vanuit gaan dat de
kinderen het oplossen. We moeten goed kijken naar de behoefte en kijken naar inventieve
woonconcepten. Een flexibele houding van de
gemeente is daarbij gewenst. Als gemeente
moeten we kunnen inspelen op de wensen en
als het nodig blijkt te zijn, moeten we deze faciliteren.”
Wat betekent voor uw partij participeren?
“Participeren betekent voor het CDA dat
iedereen er toe doet. We moeten de mensen aanspreken op de eigen kracht. De publieke sector moet met de private sector
samenwerken. Creativiteit is het sleutelwoord bij deze samenwerking. Participatie
betekent niet per definitie dat iedereen mee
doet, dat is volgens mij een stap te ver.”
De gemeente is de weg van ambtelijke
samenwerking met de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau ingeslagen.
Is dit de eerste stap richting een fusie
van deze gemeenten?
“We staan aan de wieg van de ambtelijke samenwerking. Over twee jaar moet de samenwerking een feit zijn. Hierdoor verkleinen we
de kwetsbaarheid van de gemeente en verhogen wij de kwaliteit. Of dit het begin is van een
fusie tussen de gemeenten, dat durf ik niet te
zeggen. Mocht het zo zijn dat fusie ter sprake
komt, dan is het antwoord van het CDA niet
bij voorbaat nee, maar ook geen ja. Draagvlak
vanuit de maatschappij is voor ons heel belangrijk.”
Hoe ziet de gemeente Gilze en Rijen er
volgens u over vier jaar uit?
“Over vier jaar zijn wij een financieel gezonde
gemeente, waar de drie decentralisaties goed
zijn verlopen, de ambtelijke samenwerking
goed verloopt, zij die de hulp nodig hebben
van de gemeente deze ook krijgen en we nog
steeds vol ambitie richting toekomst zijn.”
Waarom moeten de inwoners van de gemeente Gilze en Rijen op 19 maart aanstaande gaan stemmen?
“Eén keer in de vier jaar kan de burger invloed
uitoefenen op de samenstelling van het bestuur. Het is aan de politiek om aan de burger
duidelijk te maken waarom de verkiezingen er
toe doen.”

uw stem telt

19 MAART
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Veiligheid is een primaire taak voor de gemeente
en niet van inwoners
Veiligheid is een breed begrip. Veiligheid is een
gezamenlijke verantwoordelijkheid van politie
en justitie, brandweer, inwoners, ondernemers,
bedrijvenorganisatie, gemeente, jongerenwerk
en de woonstichting. Kern’75 wil een veilige gemeente: eigen politiebureau, efficiënte brandweer, veilige wegen en snel ambulancevervoer.
De gemeente heeft de regie bij een probleemgerichte aanpak waarbij het gezag en de bevoegd-

heden van de burgemeester ingezet worden.
Een regionale aanpak is soms nodig. Voor het
veiligheidsgevoel is ook de aanpak van kleine
ergernissen (parkeren, hondenpoep, zwerfvuil)
door BOA’s belangrijk. Kern’75 wil de veiligheid
in de centrumgebieden verhogen door inzet
BOA’s buiten kantooruren en/of beveiliging.

Hiermee is de PvdA het volledig eens. De veiligheid in woonbuurten en de verkeersveiligheid
vragen om een daadkrachtige en gecordineerde
aanpak door de gemeente. Dit mag niet versnipperd gebeuren. Vergroting van de veiligheid en
het veiligheidsgevoel bij onze bewoners is voor
de PvdA topprioriteit in de komende raadsperiode. Bewoners moeten ook zelf een verantwoordelijkheid nemen door zowel zelfstandig

als in buurtverband maatregelen en voorzieningen te treffen.

Openbare orde en veiligheid is een primaire
taak van de lokale overheid als het gaat om
spoor- en wegverkeer en openbare orde. Zij
werkt hierdoor aan een veilige en prettige leefomgeving. Het vraagt inzet van de individuele
burger en organisaties om bij te dragen aan de
aanpak van overlast. Sociale cohesie en de betrokkenheid en gehechtheid aan de eigen buurt
verhogen het veiligheidsgevoel van mensen.

CDA Lokaal is voor actief burgerschap en buurtpreventie.

Eens. Maar een veilige leefomgeving is een
zorg die ons allemaal, zowel inwoners als gemeente aangaat. De gemeente dient zorg te
dragen dat onze inwoners veilig kunnen wonen
en leven. Zorg voor veiligheid op het spoor, in
het verkeer, de brandweer, openbare ruimtes en
nog veel meer. Maar veiligheid is ook iets voor
dichtbij onszelf. Gemeentebelang stelt dat je
je ook veilig moet voelen op straat, in het win-

kelcentrum en in je huis. Door ons samen in te
spannen kan ook op dat gebied nog meer worden bereikt. Door bijvoorbeeld actuele voorlichting over inbraakpreventie, zichtbare Boa’s en
een bereikbare wijkagent, door de aanbevelingen uit ons overlastrapport overnemen of door
betere (LED-)verlichting langs donkere plekken.
Op deze wijze kunnen we samen zorgen voor
een veiligere woonomgeving.

Voor de VVD Gilze en Rijen staat veiligheid centraal. Het is één van de kerntaken van de overheid. Eigendommen moeten worden gerespecteerd. Geweld is uit den boze. Iedereen moet
ook veilig aan het verkeer kunnen deelnemen.
Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid
van iedereen. Inwoners en ondernemers weten
wat er speelt qua veiligheid in onze gemeente.
De VVD Gilze en Rijen neemt al deze geluiden

serieus en blijft er bij de politie op aandringen
dat er opgetreden wordt waar nodig is. De gemeentelijke toezichthouders zijn hierbij ook erg
belangrijk. Ook in tijden van bezuinigingen wil
de VVD niet korten op veiligheid.

en wat is úw mening?

uw stem telt

19 MAART
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Hoe ‘wild’plakken
en een emmer sop
kunnen verbroederen
Vroeger was het plakken van affiches niet
aan banden gelegd. En dat leidde tot ‘wild’plakken in allerlei vormen. Zoals die keer
in de jaren zestig/zeventig van de vorige
eeuw, toen het huis van lijsttrekker Toon
Noij (werknemerspartij) ‘s nachts volgeplakt werd met affiches van lijst Uijtendaal
(fabrikanten/middenstanders). Om 05.30
uur uit bed gebeld, ging Toon z’n vrouw
meteen met een emmer sop aan de gang.
En terwijl ze het water langs haar armen in
haar nachtgoed voelde lopen, kwam een
propagandawagen van een andere partij de
straat inrijden. Ze stopten meteen en gingen aan de slag om haar te helpen. Hoe affiches plakken ook kan verbroederen…
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Geen nieuwe politieke partijen bij
de gemeenteraadsverkiezingen
Er doen geen nieuwe politieke partijen mee met de gemeenteraadsverkiezingen op 19
maart aanstaande. Alleen de vijf bestaande partijen hebben een kandidatenlijst ingeleverd. 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
2010:

1.
2.
3.
4.
5.

Kern’75 (3244 stemmen)
Partij van de Arbeid (2315 stemmen)
CDA (1718 stemmen)
Gemeentebelang (1618 stemmen)
VVD (1290 stemmen)
De kandidatenlijsten hebt u in de bus gekregen.
U kunt ze ook vinden op www.gilzerijen.nl/verkiezingen

Op de hoogte blijven
van alles rondom de
gemeenteraadsverkiezingen?
In de aanloop naar de verkiezingen publiceren wij iedere dag 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 verkiezingskrant vindt u ook allerlei 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 Facebook-gemeenteraadspagina www.facebook.com/gemeenteraadgilzerijen. En deel de pagina met uw vrienden. Hoe meer mensen we bereiken, hoe
meer stemmen we wellicht kunnen tellen
op 19 maart 2014!

Ook na de verkiezingen blijven de
social media voor de gemeenteraad
in de lucht. Maak er gebruik van en
blijf ook dan altijd op de hoogte!

Portrettengalerij
#GenRkiest op 19 maart. De verkiezingsposters hangen al door de hele gemeente om stemmen te stimuleren. In 1974 kwam er ondersteuning uit onverwachte hoek. Er hingen twaalf(!)
portretten van lijsttrekkers weken voor de verkiezingen op een ongebruikelijk verkiezingsbord:
tegen de gevel van Café Tivoli in de Stationsstraat. Maker van de portretten was Frans Kin,
eigenaar van Tivoli, die tekenen en schilderen als hobby had.

Plakken buiten de verkiezingsborden
Misschien is het u al opgevallen. Ook op andere plekken dan op de verkiezingsborden
komt u sinds vorige week verkiezingsaffiches van de politieke partijen tegen. En dat is
nieuw. Burgemeester en wethouders hebben
de partijen 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 ge-

vaarlijke (verkeers)situaties 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 banner
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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@gemeentebelang
gilzerijen

www.facebook.com/gemeentebelang
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PASPOORT
Naam:
Ariane Zwarts
Burgerlijke staat:
gehuwd
Leeftijd:
46
Woonplaats:
Rijen
Beroep:
Makelaar/taxateur
Partij:
Gemeentebelang
Lid sinds:
2004
Lijsttrekker sinds:
november 2013
Hobby:
gezellig samen met de
familie zijn, aquarelleren,
klussen en tuinieren

Waarom wilde u juist bij het gemeentehuis
gefotografeerd worden?
“Als oppositiepartij wil je graag in de coalitie komen. Om werkelijk een stempel te drukken op de
komende vier jaar moet je een plek in het gemeentehuis ‘veroveren’. Het gemeentehuis is ook de plek
waar de burgers naar toe moeten kunnen komen
als ze gehoord willen worden door hun vertegenwoordigers. Het gemeentehuis is een belangrijke
plek voor ons allen.”
Wat is voor Gemeentebelang het speerpunt
voor de komende raadsverkiezingen?
“Ik spreek liever van hoofdpunt dan van speerpunt.
Het hoofdpunt ligt op het gebied van de financiën.
We moeten accepteren dat de inkomsten niet meer
vanzelfsprekend zijn. We moeten kijken naar de uitgaven, maar ook naar onze schuldpositie. Er moet
een omslag komen in het financiële denken om de
balans gezond te maken om ook in de toekomst te
kunnen blijven investeren in zorg, welzijn, onderwijs, werk en inkomen.”
Langzaam maar zeker komen we uit de crisis.
Hoe staat de gemeente, met het einde van de
crisis in zicht, er op dit moment voor?
“Het lijkt dat de begroting er op papier goed uit ziet,
maar als je verder kijkt dan zie je dat de reserves
afnemen. De gronden van de gemeente zijn veel
minder waard geworden. Ze zijn in een versneld
tempo afgewaardeerd. Dus de ‘melkkoe’ die opbrengst van de gronden heet is komen te vervallen.
We kunnen niet zomaar de belasting verhogen om
het gat wat ontstaan is op te vullen. We moeten kritisch naar onze uitgaven kijken en oog hebben voor
onze schulden.”
Hoe wil uw partij vormgeven aan de decentralisaties?
“We zullen wel moeten, maar we kunnen het ook.
Onze zorg is wel dat bij zo’n grote taak mensen een
nummer gaan worden en dat is in een gemeente
als Gilze en Rijen niet nodig. De decentralisatie
vraagt om maatwerk om zo de kwetsbare groepen
te beschermen. Het is moeilijk om het raamwerk te
maken, omdat de financiële kaders nog niet bekend
zijn.”
Voor starters blijft het moeilijk om een passende en betaalbare woning te vinden. Wat
moet volgens uw partij gebeuren om deze
specifieke groep te helpen?
“Starters zijn de aanjagers van de economie, zij
vormen de toekomst. Het is echter wel een complex verhaal. Gelukkig hebben we een startersrege-

Interview met de fractievoorzitter
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ling, die kan helpen bij het kopen van hun eerste
huis. Daar is Gemeentebelang ook voorstander
van. Gemeentebelang ziet de oplossing vooral in
kleinschalige projecten, waarbij de vraag wordt
voorgelegd aan de projectontwikkelaars of zij naar
de wens van de vrager kunnen bouwen.”
Van de ouderen wordt verwacht dat zij steeds
langer zelfstandig blijven wonen. Dit vraagt
ook aanpassingen op de woningmarkt. Welke
rol is hierbij weggelegd voor de gemeente?
“Het zo lang mogelijk thuis blijven wonen is belangrijk, maar ook dit vergt maatwerk. Als ouderen
langer thuis willen wonen dan willen ze dicht bij
voorzieningen als winkels wonen. Bij de ontwikkeling van het centrum in Gilze en in het centrum van
Rijen mogen we deze groep niet vergeten. Ook hier
is het aan de gemeente kaders op te stellen. Ook
voor de wooncoöperaties is een belangrijke taak
weggelegd.”
Wat betekent voor uw partij participeren?
“Mensen participeren al heel veel. Door te zeggen
dat er meer geparticipeerd moet worden doe je
de vele vrijwilligers en mantelzorgers echt te kort.
Participeren is ook klankbordgroepen betrekken bij
belangrijke beslissingen. Laat inwoners niet aan de
zijlijn staan, zij weten wat ze willen, dus moet je ze
er vanaf het begin bij betrekken. Wij willen ook dat
inwoners te allen tijde punten kunnen inbrengen bij
de raadsvergaderingen ook al is het niet relevant
aan de agenda. Ook dit is participatie.”
De gemeente is de weg van ambtelijke samenwerking met de gemeenten Alphen-Chaam
en Baarle-Nassau ingeslagen. Is dit de eerste
stap richting een fusie van deze gemeenten?
“Wij zijn voor ambtelijke samenwerking maar ook
voor behoud van eigen identiteit. We hebben al
vaak gezegd dat we heel graag Dongen bij deze
administratieve samenwerking zouden betrekken,
maar voor ons is een fusie niet in beeld.”
Hoe ziet de gemeente Gilze en Rijen er volgens u er over vier jaar uit?
“We kennen dan een open solide samenleving,
waarbij de decentralisaties zijn ingevoerd. Is het gemeentebeleid maatwerk geworden en zijn de mensen betrokken bij de besluitvorming van plannen.”
Waarom moeten de inwoners van de gemeente Gilze en Rijen op 19 maart aanstaande
gaan stemmen?
“Eens in de vier jaar kan door de gang naar de
stembus het verschil gemaakt worden.”

uw stem telt

19 MAART
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Om alle voorzieningen op peil te houden is een verhoging van
gemeentelijke heffingen onvermijdelijk
Gilze en Rijen behoort met de woonlasten tot
de goedkoopste gemeenten van Nederland.
Kern’75 wil de gemeentelijke woonlasten laag
houden. De inkomsten vanuit het Rijk worden
na 2014 minder. Daardoor zullen we ook in onze
gemeente opnieuw keuzes moeten maken. De
afgelopen 4 jaar zijn besparingen in de begroting gevonden en gerealiseerd en is het voorzieningenniveau op een acceptabel peil gebleven.

Bij nieuwe bezuinigingen zal Kern’75 de voorzieningen voor burgers zoveel mogelijk ontzien. Voor de komende periode zoekt Kern’75
de bezuinigingen bij de ‘kanteling’, efficiency
in uitvoering, gemeentelijke samenwerking ,
reconstructies wegen (niet op onderhoud) en
gemeenschappelijke regelingen. Waar nodig faseren we investeringen.

Nee, volgens de PvdA is hier geen sprake van
een verband. De gebruikers van de voorzieningen betalen al een redelijke vergoeding en vaak
zijn de kosten ook nog te beperken. De lokale
kracht kan worden versterkt door meer vrijwilligers te betrekken bij de exploitatie van de
voorzieningen. Deze vorm van kanteling kan de
gemeente verder stimuleren.

CDA Lokaal is geen voorstander van verhoging
van gemeentelijke heffingen boven een trendmatige verhoging. Eerst moet worden gekeken
waar besparingen mogelijk zijn. Dit geldt zowel
voor binnen de eigen organisatie als daarbuiten. Hierdoor blijven voorzieningen niet alleen
vandaag maar ook voor de toekomst betaalbaar. Natuurlijk zijn er zorgen voor de toekomst
zoals economische crisis of de gevolgen van de

3 decentralisaties. Voor CDA Lokaal is het uitgangspunt zorgvuldigheid, spaarzaamheid en
transparantie om te trachten zaken voor onze
burgers mogelijk te blijven maken en te blijven
behoren tot de 30% goedkoopste gemeenten
van Nederland.

Oneens. Gemeentebelang is van mening dat
het tijd wordt dat er op een andere wijze gekeken gaat worden hoe de gemeente omgaat
met geld. Er zijn andere opties dan het klakkeloos verhogen van belastingen of gewoonweg
bezuinigen. Zuinig omgaan met ons geld levert
voordeel op. Keuzes maken waar we onze financiële middelen aan besteden, niet noodzakelijke
uitgaven beperken, slim aanbesteden of samen-

werken zijn andere manieren om met de gemeentekas om te gaan. Hierdoor hoeven onze
goede voorzieningen de komende jaren niet
achteruit te gaan en kan voorkomen worden dat
er alleen gekeken wordt naar het verhogen van
gemeentelijke heffingen.

Nee! De VVD Gilze en Rijen ziet de gemeentelijke belastingen het liefst dalen. Wij willen
zuinig omgaan met overheidsgeld. Niet meer
geld uitgeven dan er binnenkomt. Geen lasten
van nu doorschuiven naar volgende generaties.
Want wij weten dat iedere euro die de gemeente uitgeeft belastinggeld is, verdiend door onze
ondernemers en inwoners. Daarom willen wij
steeds bekijken of wat we als gemeente doen

nog zinvol en noodzakelijk is. Hierbij gaan we
fundamentele keuzes niet uit de weg als deze
nodig zijn. Zolang er nog bezuinigd kan worden,
willen we de lasten niet verhogen.

en wat is úw mening?

uw stem telt

19 MAART
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Afscheidsreceptie
Lau Lavooij
op 8 april aanstaande
Lau Lavooij heeft
maar liefst 36 jaar in
het gemeentebestuur
gezeten. In de periode
van 1978 tot 2014 was
hij namens de PvdA
afwisselend 18 jaar
gemeenteraadslid en
18 jaar wethouder.
Ook de laatste acht
jaar nam hij deel aan
het college en was hij
daarnaast voorzitter van de commissie Milieu
en Afval van de regio Hart van Brabant.
Lau heeft nu aangegeven dat hij niet meer
beschikbaar is voor gemeenteraad of college.
Daarom biedt het gemeentebestuur hem een
afscheidsreceptie aan. De datum is al bekend:
dinsdag 8 april van 17.00 tot 19.00 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis in Rijen, Raadhuisplein 1.
U bent van harte welkom.

Bij het kraaien van de haan
#GenRkiest op 19 maart haar gemeenteraadsleden. Die beginnen aan een stevige klus. Dat was het vroeger al. Onder
burgemeester Krol voerde een excursie
van de raad naar Sneek. Zoals gebruikelijk werd het nuttige met het aangename
verenigd. Voorafgaand aan de trip werd
er eerst vergaderd en die bijeenkomst
begon ’s morgens om – u leest het goed
– 06.00 uur. Anno 2014 zijn we minder
matineus. Maar stemmen kun je op 19
maart al vanaf 07.30 uur.
Colofon
Deze verkiezingskrant is een uitgave van de
gemeente Gilze en Rijen in samenwerking met
Weekblad Gilze en Rijen
Redactie: Groep Communicatie en Groep
Burgerzaken, gemeente Gilze en Rijen / Weekblad
Gilze en Rijen
Opmaak: Weekblad Gilze en Rijen
Foto’s: Archief gemeente Gilze en Rijen, Jacomijn
Dijkers, Foto Design Peggy, Vincent Jansen en
Dagpauwoog Design, Margot Wijbrans
Contact:
Gemeente Gilze en Rijen, groep Communicatie,
Postbus 73, 5120 AB Rijen.
Telefoonnummer 14 0161.
E-mail info@gilzerijen.nl
Internet: www.gilzerijen.nl/verkiezingen
Deze verkiezingskrant verschijnt in een oplage van
12.000 exemplaren.

De verkiezingsuitslagen als eerste weten?
Kom dan naar het gemeentehuis!
Op woensdagavond 19 maart is het natuurlijk
ook verkiezingsuitslagenavond. Om 21.00 uur
sluiten de stembureaus. Dan kan het tellen van
de stemmen beginnen en is het wachten op de
verkiezingsuitslagen. De eerste prognose-uitslag 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.

Verkiezingsuitslagen ook
thuis te volgen
Bent u niet in de gelegenheid om
naar het gemeentehuis te komen
op 19 maart en bent u wel benieuwd naar de verkiezingsuitslagen? U kunt de ontwikkelingen in
het gemeentehuis ook volgen via
www.gilzerijen.nl/verkiezingen, via
twitter @gilzerijen of via de kabelkrant van Net 58. Net 58 zendt uit
via het analoge kabelnetwerk van
Ziggo. De frequentie van Net58 is:
480.000 MHz. Of kies kanaal 22.

En reken maar dat de spanning te snijden zal
zijn. U komt toch ook?

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:
19 maart Verkiezingsavond – uitslag aantal gemeenteraadszetels per politieke partij
21 maart Definitieve bekendmaking welke personen per partij gekozen zijn voor
de gemeenteraad
21 maart Benoeming ophalen en aanvaarden door gekozen personen
24 maart Oude gemeenteraad beslist over toelating benoemden
27 maart Afscheid oude gemeenteraad - installatie nieuwe gemeenteraad
8 april

Afscheid Lau Lavooij na 36 jaar gemeentebestuur
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• Gilze: van een kern naar een goed centrum
• Laatste kans voor een echt centrum in Rijen: geen auto’s op het Wilhelminaplein
• Minder regelen vanuit het gemeentehuis: ideeën van inwoners centraal
• Lage lokale lasten

www.vvdgilzerijen.nl
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Naam:
Hans Rutten
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Gehuwd
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55 jaar
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Rijen
Beroep:
Manager dienstverlening
gemeente Loon op Zand
Partij:
VVD
Lid sinds:
2004
Lijsttrekker sinds:
2009
Hobby:
Genieten van het leven,
tennis en wandelen

Waarom wilde u juist op deze plaats gefotografeerd worden?
“Ik heb gekozen voor het centrumplan in Rijen omdat we in de jaren zestig vergeten zijn
een goed centrumplan te ontwikkelen voor
het Raadhuisplein in Rijen, in de jaren zeventig vergeten zijn een centrum in het ‘gat van
Theeuwes’ te ontwikkelen en als we nu de
kans laten schieten voor een kwalitatief goed
centrumplan bij het Wilhelminaplein hebben
we wederom geen echt centrum.”
Wat is voor de VVD het speerpunt voor
de komende raadsverkiezingen?
“Veiligheid in de wijken in de breedste zin van
het woord. Boa’s moeten daarbij meer bevoegdheden krijgen en er moet meer zeggenschap komen voor de burgers in deze wijken.”
Langzaam maar zeker komen we uit de
crisis. Hoe staat de gemeente, met het
einde van de crisis in zicht, er op dit moment voor?
“De gemeente staat er goed voor. Het afwaarderen van de gronden is goed en snel gegaan.
Soms moet je je verlies nemen. Als oppositie
hebben we alle plannen altijd positief kritisch
bekeken en objectief beoordeeld. Als VVD vragen we wel aandacht voor de financiële draagkracht van de verenigingen en dan in het bijzonder de verenigingen van de binnensport.
Het lijkt er soms op dat het gebouw belangrijker is dan de verenigingen die er gebruik van
maken.”
Hoe wil uw partij vormgeven aan de decentralisaties?
“De VVD is voor zelfredzaamheid en ondersteuning waar nodig. Maatwerk dus. Wij zijn
ervan overtuigd dat we als gemeente deze
decentralisatie aan kunnen. Door de decentralisatie zal de zorgbureaucratie verminderen.
Daarbij moet voor de cliënt wel alles zo laagdrempelig mogelijk zijn. De gemeente moet
als het ware naar de burger toe.”
Voor starters blijft het moeilijk om een
passende en betaalbare woning te vinden. Wat moet volgens uw partij gebeuren om deze specifieke groep te helpen?
“Als VVD willen we er zo veel mogelijk aan
doen om deze groep onderdak te bieden.
De starterslening is één van de mogelijkheden. Verder willen we meer aandacht voor
de meegroeiwoning. Daarnaast moet de ge-

Interview met de fractievoorzitter
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meenteraad veel meer randvoorwaarden creeren en langer de regie in handen houden. Nu
wordt een project te snel overgedragen aan
een projectontwikkelaar.”
Van de ouderen wordt verwacht dat zij
steeds langer zelfstandig blijven wonen.
Dit vraagt ook aanpassingen op de woningmarkt. Welke rol is hierbij weggelegd voor de gemeente?
“We moeten hierbij denken in de sfeer van het
verstrekken van vergunningen. De gemeenteraad moet actief meedenken en zich flexibel
opstellen.”
Wat betekent voor uw partij participeren?
“Participeren betekent voor ons: meedenken,
meewerken en eigen verantwoordelijkheid nemen. Als het echt niet anders kan dan zal de
gemeente als een soort vangnet dienen.“
De gemeente is de weg van ambtelijke
samenwerking met de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau ingeslagen.
Is dit de eerste stap richting een fusie
van deze gemeenten?
“Wij zijn een groot voorstander van de gemeentelijke samenwerking, mits deze voor de
burger en ondernemer toegevoegde waarde
heeft. Dienstverlening is het bestaansrecht
van de gemeente. Veel van die dienstverlening kan gestandaardiseerd worden. Aan ons
de taak om deze samenwerking uit te leggen
aan de burger.”
Hoe ziet de gemeente Gilze en Rijen er
volgens u over vier jaar uit?
“Over vier jaar is de gemeente veiliger geworden en hebben we het beleid zodanig verruimd
dat er meer ruimte tot participeren is ontstaan.
Daarnaast zal er, daar waar mogelijk, een lastenvermindering voor iedereen zijn. Over vier
jaar hebben we eindelijk een kwalitatief goed
centrum in Rijen. De VVD ziet het liefst dat dit
centrum dan ook autovrij is.
Waarom moeten de inwoners van de gemeente Gilze en Rijen op 19 maart aanstaande gaan stemmen?
“Niet gaan stemmen is een gemiste kans. Het
is voor de burger een directe manier om mee
te praten over wijk, dorp en/of gemeente.”

uw stem telt

19 MAART
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Bezuinigingen op zorg vragen om een actievere rol van de
gemeente
Gemeenten moeten meer zorgtaken uitvoeren
met minder geld. Kern’75 wil de eigen kracht en
het lokale netwerk zoveel als mogelijk is aanspreken. Inwoners zijn verantwoordelijk voor
hun eigen welzijn. Maar als je het echt nodig
hebt, mag je rekenen op goede ondersteuning
door de gemeente. De gemeente is regisseur
en helpt de burger zelf acteren. De gemeente
werkt vanuit het uitgangspunt ‘wat heeft U no-

dig’ en niet ‘waar heb ik recht op’, ook wel ‘de
kanteling’ genoemd. In ‘keukentafelgesprekken’
wordt in beeld gebracht wat nodig is. Bij jeugdzorg willen we tijdig hulp bieden om dure zorg
bij escalatie te voorkomen.

Dit is volgens de PvdA zeker het geval en hangt
ook samen met de verdere decentralisatie van
rijkstaken naar onze gemeente. De PvdA is in
onze gemeente sowieso voorstander van meer
maatwerk. Dus zorg en hulp die is afgestemd
op de hulpvraag van individuen. Vrijwilligers en
de zorgberoepsgroepen vormen overigens een
prima basis om de uitvoering op zich te nemen
en om kosten te besparen.

CDA Lokaal is het eens met deze stelling. Onzekerheid over de geldelijke gevolgen van de
drie decentralisaties noodzaakt hiertoe. Zeker is
dat deze transitie gepaard gaat met een daling
van het budget. Om toch voldoende goede zorg
voor onze inwoners te kunnen blijven leveren
moet men niet kijken naar waar heb ik recht op
maar naar waar liggen mijn behoeftes en wat
heb ik nodig om te kunnen participeren. Wij

noemen dit de kanteling. Het vergt een andere
manier van denken en werken voor de gemeente maar ook voor de burger.

Eens. De regeringspartijen VVD en PvdA hebben gekozen om flink te bezuinigen en doen dat
door diverse taken zoals jeugdzorg en thuiszorg
over te dragen aan de gemeenten. Ook onze gemeente zal deze zorg op zich moeten nemen met
de beperkte middelen die de overheid hiervoor
nog beschikbaar stelt. De gemeente zal daarom
niet alleen actief moeten zijn maar vooral ook
creatief. Alleen als wij daarin slagen zullen de

zorgtaken optimaal door onze gemeente uitgevoerd kunnen worden in de toekomst.

De gemeente heeft een steeds belangrijkere rol
op het gebied van zorg. Die moet de gemeente
uiteraard actief oppakken. De nieuwe taken op
het gebied van welzijn en jeugdzorg, zijn een
uitgelezen mogelijkheid om de kosten van de
zorgbureaucratie en het management in de
zorg te reduceren. Wij willen dat de inwoners
die dat nodig hebben, de zorg zo dicht mogelijk
bij huis kunnen krijgen. Dit betekent ook dat de

zorgvraag bij voorkeur bij iemand thuis in kaart
wordt gebracht. Daarbij staan zelfredzaamheid
en regie over het eigen leven voorop.

en wat is úw mening?

uw stem telt

19 MAART

