
NM VERKIEZINGSKRANT
SPECIALE BIJLAGE VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

IN SAMENWERKING MET ONDERSTAANDE POLITIEKE PARTIJEN:

NIEUWE MEERBODE

Voorwoord
Burgemeester
Divendal

“Door te stemmen 
bepaal je wie er in de 
gemeenteraad komt 
en heb je invloed op 
de besluiten”

Gemeente-
secretaris:
“Wat doet
de raad?” 
“Ik stem omdat ik 
gebruik wil maken 
van mijn recht om 
te stemmen op de 
belangrijkste partijen 
de gemeente voor 
mij”

Raadsgriffi er:
“Waarom
kiezen?”

“Door te stemmen 
geef je mede vorm 
aan de ontwikkeling 
van de gemeente, je 
eigen leefomgeving”
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Stem Lokale Kracht!

DE VERKIEZINGSKRANT

Stem CDA - Lijst 1
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VERKIEZINGSDEBAT
IN VEENLANDEN COLLEGE VINKEVEEN

OP MAANDAG 10 MAART

Onder leiding van Peter van der Maat, 
voormalig hoofdredacteur van Netwerk 
en presentator/eindredacteur RTL Z, 
gaan de zeven lijsttrekkers in debat 
over onderwerpen als wonen, verkeer, 
veiligheid, milieu en duurzaamheid, 
fi nanciën en de lokale economie.

Het debat wordt live uitgezonden 
door RTV Ronde Venen. Inwoners 
kunnen via twitter (#drvstemt) 
vragen stellen aan de lijsttrekkers. 
Een aantal vragen wordt tijdens 
de avond voorgelegd aan de 
lijsttrekkers.

In het Veenlanden College in Vinkeveen, Bonkestekersweg 1,
vindt op maandag 10 maart 2014 een groot verkiezingsdebat plaats.

Tijdens de bijeenkomst gaan de lijsttrekkers van de zeven partijen die deelnemen 
aan de gemeenteraadsverkiezingen met elkaar in debat over onderwerpen die 
belangrijk zijn voor De Ronde Venen. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en 

inwoners zijn van harte welkom bij het debat aanwezig te zijn.

DE ONDERWERPEN ZIJN:
• Bouwen en wonen• Cultuur en onderwijs• Economie en Financiën• Natuur, milieu en duurzaamheid• Koopzondagen en middenstand• Verkeer en vervoer• Jeugd, zorg en welzijn

10 MAART, 19.30 UUR, VEENLANDEN COLLEGE VINKEVEEN
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“Verkiezingen zijn een 
feestje,'' vindt burgemeester 
Maarten Divendal. Als 
burgervader roept hij alle 
inwoners op om woensdag 
19 maart mee te doen 
aan dit feestje door te 
gaan stemmen. “Op zo’n 
verkiezingsdag realiseer ik 
me des te meer dat we leven 
in een democratie en hoe 
belangrijk het is om hieraan 
mee te doen”. 

Waarom is het belang-
rijk om te gaan stemmen?
“Wij Rondeveners maken met el-
kaar een leefbare gemeente. De 
gemeenteraad heeft hierin een 
belangrijke rol. De raad staat 
aan het hoofd van de gemeen-
te en neemt beslissingen over al-
lerlei belangrijke zaken in de ge-
meente. Door te stemmen be-
paal je wie in de gemeenteraad 
komt en heb je dus invloed op de 
besluiten die de raad neemt. Het 
begint allemaal met stemmen.” 

Dat valt toch wel mee met 
die invloed? Je stemt maar 
één keer in de vier jaar…. 
“Daarom zei ik: het begint met 
stemmen”. Het is belangrijk dat 
je ook na de verkiezingen je stem 
laat horen aan de gemeenteraad. 
Bijvoorbeeld tijdens de commis-
sievergaderingen.
De raad vertegenwoordigt de in-
woners van De Ronde Venen, 
maar zij moeten blijven weten 
wat er leeft. Daar moet je zelf 
ook wat extra’s voor doen. Ik 
hoor vaak de klacht dat raads-

leden er alleen maar voor hun 
eigen belang zitten. Dat is niet 
waar. Raadsleden zijn bereid om 
hun nek uit te steken voor ande-
ren. Naast hun raadswerk heb-
ben de raadsleden vaak gewoon 
werk. Ze doen het ernaast en 
willen er echt iets moois van ma-
ken. Voor anderen, voor een be-
tere samenleving.”    

Het belang is me nu
duidelijk. Ik neem aan dat 
je zelf ook gaat stemmen?
“Jazeker!” 

Op welke partij of persoon
ga je stemmen?
“Dat ga ik je niet vertellen. Ik 
voel me een burgemeester van 
de hele gemeente.” 

Rood is toch je
lievelingskleur?
“Haha. Ik ben echt niet zo mak-
kelijk voor één gat te vangen, 
hoor. Nee, ik spreek mijn politie-
ke voorkeur niet uit.  Het is ook 
vanuit mijn positie niet wenselijk 
om me daarover uit te spreken. 
Als burgemeester ben ik de eni-
ge persoon die zowel in het da-
gelijks bestuur als het algemeen 
bestuur van de gemeente zit. Ik 
ben namelijk voorzitter van het 
college én van de gemeente-
raad.”

Heb je ook een functie
bij de verkiezingen? 
“Ik ben voorzitter van het cen-
traal stembureau. Ik zorg voor 
een goed verloop en controleer 
de formele stukken. Van kandi-

daatstelling tot de verkiezings-
uitslag.” 

Hoe ziet zo’n
verkiezingsdag er voor
een burgemeester uit?
“Ik ben altijd gespannen.
Dit stamt waarschijnlijk nog uit 
de tijd dat ik zelf verkiesbaar was 
in Heemstede en later in Haar-
lem. Verder ga ik langs bij wat 
stembureaus. ’s Avonds ben ik 

te vinden in het gemeentehuis. 
Daar wordt een openbare uit-
slagenavond gehouden.”

Dat is een lange dag! 
Dan moeten ze jou 
wel missen thuis?
“Dat is het lot van het gezin van 
de burgemeester, haha. Nee 
hoor, de verkiezingen leven ook 
in huize Divendal. De kinderen 
volgen het altijd wel. Ook ben ik 

altijd bereid om uit te leggen hoe 
de verkiezingen werken.”

Heb je tot slot nog een ultie-
me tip voor bij de stembus?  
“Ja. Kijk niet alleen naar wat voor 
vandaag en morgen belangrijk 
is, maar kijk ook naar de plan-
nen voor de toekomst. Een goe-
de gemeenteraad houdt ook re-
kening met de generaties die na 
ons komen.”  

Maarten Divendal, burgemeester van De Ronde Venen

“Raadsleden willen er echts 
iets moois van maken”

Stempas
Als stemgerechtigde ont-
vangt u uiterlijk 5 maart 
2014 een stempas. Hier-
mee kunt u in elk willekeu-
rig stembureau in De Ronde 
Venen stemmen. De stem-
pas is het bewijs dat u mag 
stemmen, dus neem daar-
om altijd uw stempas mee 
naar het stembureau. Zon-
der uw stempas kunt u niet 

stemmen. Uw stempas krijgt 
u thuisbezorgd op het adres 
waar u op 3 februari 2014 
stond ingeschreven. 

Neem bij het stemmen naast 
uw stempas ook een geldig 
identiteitsbewijs mee (bijvoor-
beeld paspoort, identiteitskaart 
of rijbewijs). U bent verplicht dit 
te tonen aan de voorzitter van 
het stembureau. Het legitima-
tiebewijs mag maximaal 5 jaar 
zijn verlopen. 

Heeft u geen stempas ontvan-
gen of bent u de stempas kwijt-
geraakt? Dan kunt u tot uiter-
lijk dinsdag 18 maart 2014, tot 
12.00 uur een vervangende 
stempas aanvragen bij de balie 
Burgerzaken in het gemeente-
huis. Een afspraak hiervoor ma-
ken is niet nodig. U dient zich 
wel te legitimeren. Uw ‘oude’ 
stempas is dan niet meer gel-
dig, u kunt dan alleen nog met 
uw nieuwe stempas gaan stem-
men.
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www.cusgp2014.nlwww.cusgp2014.nlwww.cusgp2014.nl
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We willen het lokale bedrijfsleven ondersteunen door stroomlijnen en vereenvoudigen van procedures en bevorderen van 

een goede aansluiting van het beroepsonderwijs op de praktijk (bv meester/gezel-arrangementen en leerwerkbedrijven). Ook 

willen we onze lokale economie versterken door nieuwe recreatieve initiatieven. De agrarische sector moeten we behouden en 

stimuleren; “Zonder boeren en bijen geen eten”. De detailhandel moet innoveren b.v. via een slimme “Brick-and-Click-policy”. 

Uiteraard zijn wij tegen verruiming van zondagopenstellingen; gezonde rust voor samenleving en winkelier.

Voor de ChristenUnie-SGP een belangrijk en veelzijdig thema. Duurzaamheid betekent de kosten niet afwentelen op 

onze toekomstige generaties. Dat kan door duurzame energie, energie-besparing, beperking en recyclen van afval en 

beperking van verbruik van grondstoffen. Daar willen wij ons ook de komende jaren voor inzetten. Maar duurzaamheid 

betekent voor ons ook beperken van drankgebruik (gezondheidsschade), beschermen van de bijenstand (uitsterven van 

planten) en beschermen van het gezin (voorkomen echtscheidingen in het bijzonder als er kinderen in het geding zijn).

De ChristenUnie-SGP wil zich inzetten voor toegankelijke voorzieningen, maar ook voor versterken van preventie en 

zelfredzaamheid. We willen ook vooral kijken naar de oorzaken van jeugdproblematiek en daar maatregelen op inzetten. 

Door het sluiten van verzorgingshuizen, zal de zelfredzaamheid groter moeten worden. Lokale initiatieven die dat bevorderen 

zullen we waar mogelijk ondersteunen. Daarbij is ondersteuning en publieke waardering voor vrijwilligers en mantelzorgers een 

speerpunt. We willen samen met het lokale bedrijfsleven bezien hoe we mensen met een arbeidsbeperking aan werk helpen. 
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Wat mag u van de ChristenUnie-SGP verwachten?

1. W.H.P. (Wim) Stam
(Wilnis)

proces en kwaliteit 

2. T. (Ton) van Sligtenhorst 
(Vinkeveen)

handel

3. H. (Harmen) Hoogenhout 
(Baambrugge) 

openbaar bestuur

4. A. (Arie) Vossestein
 (Waverveen)

bouw

5. W.D. (Wouter) Kroese
(Vinkeveen)

student

6. A. (Ardi) Nap 
(Wilnis)

 groenbeheer

7. M. (Marco) Blokhuis 
(Baambrugge)

cultuur / erfgoed

8. C. (Chris) van Sligtenhorst 
(Vinkeveen)

pastoraat

9. J. Nagel 
(Wilnis) 

industrie

10. M. (Martien) Simons 
(Mijdrecht) 

bouw

Wat mag u van de ChristenUnie-SGP verwachten?

Abcoude
• Een open oor voor een (betaalbaar) nieuw 

bad als vervanging van het Meerbad
• Bewaren van het unieke dorpsgezicht en 

inzet van het fort voor recreatie

Amstelhoek
• Behoud van een brugverbinding met Uithoorn

• Nat bedrijventerrein op, een voor 
Amstelhoek aanvaardbare, locatie

Baambrugge
• Beperkte woningbouw om de 

leefbaarheid te behouden
• Behoud van de begraafplaats

Mijdrecht
• Versterken van de detailhandel

• Bevorderen economische ontwikkeling 
o.a. door verbetering bereikbaarheid

Wilnis
• Woningbouw ook voor 

starters en senioren
• Een goede oplossing voor de IJsclub 

nu het Estafetteproject is gestopt

De Hoef
• Open landschap behouden

• School open houden

Waverveen
• Behoud van de agrarische 

functie in Waverveen
• Ruimte voor recreatieve 

ontwikkelingen

Vinkeveen
• Behoud van de legakkers, versterken 

recreatieve functie van de plassen.
• Verbeteren verkeersveiligheid (viaduct 

N201 / Baambrugse Zuwe)
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www.rondevenenbelang.nl  •  www.facebook.com/pages/Ronde-Venen-Belang
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Sport
Sport heeft een belangrijke maatschappelijk, educatieve 
en sociale functie, ook door inzet en betrokkenheid van 
vrijwilligers. Sport verbroedert en bevordert de gezond-
heid. Sportverenigingen zijn mede daarom de smeerolie 
van de lokale samenleving. Verenigingen maken gebruik 
van voorzieningen, zoals sportvelden, die worden gefa-
ciliteerd door de gemeente. Om de sport voor iedereen 
bereikbaar te houden, moeten sportverenigingen niet 
meer dan 1/3 bijdragen aan de kosten van de velden. 

Zorg & welzijn
De voortdurende veranderingen in de zorg hebben o.a. 
tot gevolg dat niet langer de rijksoverheid maar de ge-
meente verantwoordelijk is voor het beleid en de uit-
voering van bijvoorbeeld gehandicapten- en ouderen-
zorg. Die nieuwe situatie vraagt om goed doordachte 
initiatieven. Die dienen voort te komen uit overleg en 
samenwerking tussen alle betrokkenen: gemeente, in-
woners, zorgverleners, zorginstellingen, huisartsen en 
mantelzorgers. De gemeente moet die initiatieven en 
het daaruit voortvloeiende beleid coördineren, waarbij 
het belangrijkste uitgangspunt de garantie van kwaliteit 
en continuïteit is.

Recreatie
Recreatie is goed voor de hele gemeente. Behoud van 
het groene karakter van de gemeente en het typische 
legakkerlandschap van de Vinkeveense plassen is nood-
zakelijk.
Ondernemers moeten de “ruimte” krijgen te onder-
nemen.  Samen Werken van ondernemers met de ge-
meente zet De Ronden Venen als toeristengemeente 
echt op de kaart. Toeristenbelasting moet voor 100% 
worden ingezet voor bevordering van recreatie en is 
geen sluitpost voor de begroting.

Verkeer &
vervoer
Wegenonderhoud moet 
zijn gericht op veiligheid 
van ALLE verkeersdeel-
nemers - dus ook fietsers 
en voetgangers - met 
speciale aandacht voor 
gehandicapten en oude-
ren. Gevaarlijke situaties 
moeten met voorrang 
worden aangepakt. Een 
goede bereikbaarheid 
binnen de kernen is van 
groot belang, zeker nu 
meer inwoners steeds 
ouder worden.

Ouderen
Het overheidsbeleid is erop gericht dat ouderen (maar 
ook zieken en gehandicapten) langer zelfstandig thuis 
blijven wonen. In de meeste gevallen willen zij dat zelf 
ook. Daartoe moeten de juiste voorwaarden worden 
gecreëerd. Dat hoeft niet altijd m.b.v. professionele or-
ganisaties. Dat kan ook met de begeleiding van vrijwil-
ligersorganisaties (zoals bijvoorbeeld Handje Helpen). 
Belangrijk is dat ouderen wonen in de buurt van beno-
digde voorzieningen zoals winkels en dienstverlenende 
instanties.  
Wanneer ouderen, zieken en gehandicapten niet (meer) 
zelfstandig kunnen wonen is het zaak om vanuit de 
WMO een veilige woonomgeving met de juiste zorg en/
of ondersteuning te faciliteren. Dat kan zowel thuis als 
in een zorginstelling. Het slopen van woonzorginstel-
lingen is kapitaalvernietiging en conflicteert met de 
toenemende vraag naar geschikte woningen voor deze 
groepen.  Innovatieve woonvormen moeten ouderen en 
gehandicapten behoeden voor een sociaal isolement. 

Duurzaamheid & milieu
Duurzaamheid is een speerpunt voor Ronde Venen Be-
lang. Ieder huishouden of bedrijf zou genoeg energie 
moeten opwekken om de eigen behoefte te dekken. 
De gemeente kan door aanpassing van regelgeving een 
stimulerende rol spelen bij zonne- en windenergie (zon-
nepanelen en mini windmolens) , maar ook verwerken 
van biomassa tot biogas. 

Jeugd
Als we de jeugd aan De Ronde Venen willen binden, 
moeten we ze niet alleen een toekomst kunnen bieden, 
maar ook een prettig heden. Mede door de nieuwe 
drank- en horecawet staat het uitgaansleven van de 
jeugd tot 18 jaar onder druk. Samen met hen moeten 
initiatieven worden ontplooid om een goede invulling 
van hun vrije tijd te faciliteren.  Voor de ‘oudere’ jonge-
ren is woonruimte een groot probleem. Om deze groep 
voor de gemeente te behouden, moeten de kansen op 
woonruimte worden vergroot. Ook leegstaande (winkel)
panden kunnen we beschikbaar stellen voor jongeren, al 
of niet tijdelijk. Ook splitsing van woningen moet moge-
lijk zijn. De regelgeving moet daarop worden aangepast.

staat ook voor:

'SAMEN KRIJGEN WE
HET VOOR ELKAAR'

INWONERS  – BEDRIJVEN
GEMEENTE

'SAMEN KRIJGEN WE
HET VOOR ELKAAR'

INWONERS  – BEDRIJVEN
GEMEENTE

Ronde Venen Belang is een lokale partij en kan zich 
dus exclusief richten op de belangen van de inwoners 
en ondernemers in (alle kernen van) De Ronde Venen. 
Daarbij beschouwt RVB een innige samenwerking van 
inwoners, lokale ondernemers en de gemeente als de 
sleutel tot succes.
De tijd dat de gemeente bepaalt en de inwoner betaalt 
is definitief voorbij. Samenwerken is de toekomst. 
Want de gemeente, dat  zijn wij met z’n allen.

Ieder van ons heeft zijn eigen kennis en ervaring, op 
de meest uiteenlopende terreinen. Door die krachten 
te bundelen en van elkaars sterke punten gebruik te 
maken, komen we sneller tot tastbare resultaten waar 
iedere Ronde Vener van profiteert. Dat is praktisch, ef-
fectief en goedkoper.

Hoe krijgen we dat voor elkaar?
Door een efficiëntere manier van (samen)werken. Bij-
voorbeeld bij het opstellen van beleidsnotities. Nu 
worden beleidsnotities door ambtenaren geschreven 
en vervolgens voorgelegd aan de inwoners en de onder-
nemers. Maar als we de beleidsnoties samen schrijven, 
is dat niet alleen praktischer en goedkoper, maar levert 
het ook meer draagvlak op. En hetzelfde geldt uiteraard 
ook voor de uitvoering.
Door samen te werken met inwoners en ondernemers 
kan de gemeente zich beperken tot de  kerntaken. Met 
dit uitgangspunt hoeft de OZB niet te stijgen en kan de 
vermogenspositie van de gemeente hersteld worden 
naar het gewenste niveau van € 10 miljoen.  

“Sport moet voor iedereen bereikbaar en betaalbaar blijven”

“Ouderen mogen niet de dupe worden
van het huidige kabinetsbeleid”

“ Er moet voldoende te doen zijn voor de jeugd”

“ Ook kinderen moeten veilig 
naar school kunnen “

“Van het beschikbare geld moet 90% bij
de mensen terecht komen. Geen bureaucratie“

”Bruggen moeten in de zomer continu bediend worden” “Woningen en bedrijven moeten energie neutraal worden”

“De OZB niet omhoog.”

Anco
Goldhoorn

Mirjam
Verbruggen

Kees Klein

Joppe
de Ree

Rene
Bultena

Erik
de Haan



 
10   Nieuwe Meerbode  •  5 maart 2014

‘De #overheid heeft altijd 
al willen weten wat er in 
hun #inwoners omgaat’. En: 
‘Ik wil een betere wereld 
creëren’. Zomaar twee 
tweets van Alexander Meijer, 
gemeentesecretaris van De 
Ronde Venen.

Meijer deelt  via sociale media 
regelmatig zijn enthousiasme 
en visie op onderwerpen die 
spelen in De Ronde Venen.

Je bent zelf erg actief op
sociale media. Welke
ontwikkelingen verwacht jij 
voor de gemeente hierin?
“Nieuwe media zijn heel belang-
rijk en heel veel mensen zijn ac-
tief. Het is een andere manier om 
in gesprek te gaan met inwoners 
waarbij wij moeten aansluiten.”
 
Hoe zoek je die aansluiting?
“Inwoners willen steeds meer 
zelf doen en nemen initiatief. Ik 
denk dat wij als gemeente moe-
ten aansluiten bij deze wensen. 
Wij als gemeente zullen altijd 
vormen van zorg voor ouderen 
en minima, veiligheid, wonen, 
leefomgeving en infrastructuur 
blijven ondersteunen. Maar bin-

nen bestaande budgetten  kun-
nen we samen keuzes maken 
over bijvoorbeeld groenadop-
tie van kleinere percelen, een 
vissteiger of bankjes langs een 
wandelroute.” 

Hoe gaat de gemeente met 
deze initiatieven om?
“Ideeën en initiatieven komen 
direct bij  contactfunctionarissen 
van de gemeente binnen. Zonder 
tussenkomst van de raad of col-
lege kunnen medewerkers direct 
hiermee aan de slag.”

En wat is jouw rol hierin?
“Uitleggen hoe de gemeente 
werkt. En onderzoeken met de 
buurt hoe het nog beter kan.
Inwoners zijn beter in staat te 
weten wat leeft en wat beter 
kan dan een medewerker achter 
een bureau. Het is mijn ambitie 
aan te sluiten bij de wensen van 
mensen. Daarvoor wil ik samen 
met medewerkers leren luisteren 
met een leeg hoofd. ”

Je pendelt dagelijks
vanuit Amsterdam Noord. 
Hoe houdt je feeling met 
De Ronde Venen?
“Het zou onbetaalbaar  zijn voor 

de overheid door de situatie op 
woning- en arbeidsmarkt wan-
neer ook gemeentesecretaris-
sen verplicht moeten verhuizen 
naar de gemeente waar ze wer-
ken. Ik kan zeggen dat ik beter 
op de hoogte ben van zaken die 
hier spelen dan menigeen die 
hier woont. 

Hoe doe je dat?
Ik lees veel: lokale kranten, be-
richten op internet, ik woon bij-
eenkomsten bij, praat veel met 
mensen. Over klachten bijvoor-
beeld. Of toon belangstelling. 
Het is heel belangrijk zelf con-
tact te houden.”

Kan je uitleggen wat 
een gemeente-
secretaris nu precies doet?
“In de eerste plaats ben ik advi-
seur van burgemeester en wet-
houders en in de tweede plaats 
directeur van het ambtelijk ap-
paraat en daarmee 24/7 eindver-
antwoordelijke van de organi-
satie. Ongeveer twee dagen per 
week ben ik bezig met de beslui-
ten van het college. Je zou kun-
nen zeggen dat ik ‘het geweten 
van het college’ ben. De ande-
re dagen ben ik, samen met een 

tweede directeur en zes afde-
lingshoofden, verantwoordelijk 
voor de leiding van de organisa-
tie met ongeveer 300 medewer-
kers.”

Op 19 maart zijn de
gemeenteraads-
verkiezingen. Waarom 
ga jij straks stemmen?
“Ik stem omdat ik gebruik wil 
maken van mijn recht om te 
stemmen op de belangrijkste 
partij in de gemeente voor mij. 
En om mijn vertrouwen in de 
personen die zich verkiesbaar 
hebben gesteld te tonen.” 

Hoe bereid je je voor op het 
uitbrengen van je stem?
“Ik stem altijd op dezelfde par-
tij. En op de eerste vrouw op de 
lijst.” 

Dat is grappig,
ik dacht dat dat iets
typisch vrouwelijks was.
“Nee. Ook ik vind dat belangrijk.” 

De functie van gemeente-
secretaris, zou die
verkiesbaar moeten zijn?
“Nee, stemmen op een gemeen-
tesecretaris zal nooit kunnen 

want het is geen politieke func-
tie. En dat is goed zo. Zo blijft de 
functie onafhankelijk en neu-
traal.” 

Dichterbij: de gekozen
burgemeester, zie je daar 
een toekomst voor?
“Voor mij hoeft het in ieder ge-
val niet.“

De gemeente heeft
onlangs een verkiezings-
filmpje gemaakt waaruit 
bleek hoe slecht 
inwoners de namen van 
raadsleden kennen.
Het was een steekproef. 
Maar het zegt wel iets.
Wat is de waarde van
gemeenteraadsverkiezingen?
“Ik vind dat je je stemrecht in ie-
der geval nooit verloren mag la-
ten gaan. Het is zaak voor poli-
tieke partijen om actief te zijn. 
Het percentage zwevende kie-
zers is nog nooit zo hoog ge-
weest en het aantal actieve le-
den per politieke partij minimaal. 
Ik raad iedereen aan om toch te 
gaan stemmen en vooraf je keus 
te bepalen. Zo kan je invloed uit-
oefenen op wat gebeurt in jouw 
gemeente.”

Alexander Meijer, gemeentesecretaris

“Ik wil leren luisteren met 
een leeg hoofd”
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‘De #overheid heeft altijd 
al willen weten wat er in 
hun #inwoners omgaat’. En: 
‘Ik wil een betere wereld 
creëren’. Zomaar twee 
tweets van Alexander Meijer, 
gemeentesecretaris van De 
Ronde Venen.

Meijer deelt  via sociale media 
regelmatig zijn enthousiasme 
en visie op onderwerpen die 
spelen in De Ronde Venen.

Je bent zelf erg actief op
sociale media. Welke
ontwikkelingen verwacht jij 
voor de gemeente hierin?
“Nieuwe media zijn heel belang-
rijk en heel veel mensen zijn ac-
tief. Het is een andere manier om 
in gesprek te gaan met inwoners 
waarbij wij moeten aansluiten.”
 
Hoe zoek je die aansluiting?
“Inwoners willen steeds meer 
zelf doen en nemen initiatief. Ik 
denk dat wij als gemeente moe-
ten aansluiten bij deze wensen. 
Wij als gemeente zullen altijd 
vormen van zorg voor ouderen 
en minima, veiligheid, wonen, 
leefomgeving en infrastructuur 
blijven ondersteunen. Maar bin-

nen bestaande budgetten  kun-
nen we samen keuzes maken 
over bijvoorbeeld groenadop-
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van de gemeente binnen. Zonder 
tussenkomst van de raad of col-
lege kunnen medewerkers direct 
hiermee aan de slag.”

En wat is jouw rol hierin?
“Uitleggen hoe de gemeente 
werkt. En onderzoeken met de 
buurt hoe het nog beter kan.
Inwoners zijn beter in staat te 
weten wat leeft en wat beter 
kan dan een medewerker achter 
een bureau. Het is mijn ambitie 
aan te sluiten bij de wensen van 
mensen. Daarvoor wil ik samen 
met medewerkers leren luisteren 
met een leeg hoofd. ”

Je pendelt dagelijks
vanuit Amsterdam Noord. 
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De Ronde Venen?
“Het zou onbetaalbaar  zijn voor 

de overheid door de situatie op 
woning- en arbeidsmarkt wan-
neer ook gemeentesecretaris-
sen verplicht moeten verhuizen 
naar de gemeente waar ze wer-
ken. Ik kan zeggen dat ik beter 
op de hoogte ben van zaken die 
hier spelen dan menigeen die 
hier woont. 

Hoe doe je dat?
Ik lees veel: lokale kranten, be-
richten op internet, ik woon bij-
eenkomsten bij, praat veel met 
mensen. Over klachten bijvoor-
beeld. Of toon belangstelling. 
Het is heel belangrijk zelf con-
tact te houden.”

Kan je uitleggen wat 
een gemeente-
secretaris nu precies doet?
“In de eerste plaats ben ik advi-
seur van burgemeester en wet-
houders en in de tweede plaats 
directeur van het ambtelijk ap-
paraat en daarmee 24/7 eindver-
antwoordelijke van de organi-
satie. Ongeveer twee dagen per 
week ben ik bezig met de beslui-
ten van het college. Je zou kun-
nen zeggen dat ik ‘het geweten 
van het college’ ben. De ande-
re dagen ben ik, samen met een 

tweede directeur en zes afde-
lingshoofden, verantwoordelijk 
voor de leiding van de organisa-
tie met ongeveer 300 medewer-
kers.”

Op 19 maart zijn de
gemeenteraads-
verkiezingen. Waarom 
ga jij straks stemmen?
“Ik stem omdat ik gebruik wil 
maken van mijn recht om te 
stemmen op de belangrijkste 
partij in de gemeente voor mij. 
En om mijn vertrouwen in de 
personen die zich verkiesbaar 
hebben gesteld te tonen.” 

Hoe bereid je je voor op het 
uitbrengen van je stem?
“Ik stem altijd op dezelfde par-
tij. En op de eerste vrouw op de 
lijst.” 

Dat is grappig,
ik dacht dat dat iets
typisch vrouwelijks was.
“Nee. Ook ik vind dat belangrijk.” 

De functie van gemeente-
secretaris, zou die
verkiesbaar moeten zijn?
“Nee, stemmen op een gemeen-
tesecretaris zal nooit kunnen 

want het is geen politieke func-
tie. En dat is goed zo. Zo blijft de 
functie onafhankelijk en neu-
traal.” 

Dichterbij: de gekozen
burgemeester, zie je daar 
een toekomst voor?
“Voor mij hoeft het in ieder ge-
val niet.“

De gemeente heeft
onlangs een verkiezings-
filmpje gemaakt waaruit 
bleek hoe slecht 
inwoners de namen van 
raadsleden kennen.
Het was een steekproef. 
Maar het zegt wel iets.
Wat is de waarde van
gemeenteraadsverkiezingen?
“Ik vind dat je je stemrecht in ie-
der geval nooit verloren mag la-
ten gaan. Het is zaak voor poli-
tieke partijen om actief te zijn. 
Het percentage zwevende kie-
zers is nog nooit zo hoog ge-
weest en het aantal actieve le-
den per politieke partij minimaal. 
Ik raad iedereen aan om toch te 
gaan stemmen en vooraf je keus 
te bepalen. Zo kan je invloed uit-
oefenen op wat gebeurt in jouw 
gemeente.”

Alexander Meijer, gemeentesecretaris

“Ik wil leren luisteren met 
een leeg hoofd”
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Bent u op 19 maart 2014 zelf 
niet in de gelegenheid om te 
stemmen? Dan kunt u een an-
dere kiezer machtigen om uw 
stem uit te brengen. Dit kan 
op twee manieren:

1. U kunt het volmachtgedeelte 
op de achterkant van uw stem-
pas invullen en samen met een 
kopie van uw geldige identiteits-
bewijs meegeven aan een an-
dere inwoner/kiezer van de ge-

meente De Ronde Ve-
nen die wél gaat stem-
men. Deze persoon kan 
dan voor u uw stem uit-
brengen. Van belang is 
wel dat de gemachtig-
de niet meer dan twee 
machtigingen heeft 
aangenomen en de vol-
machtstem gelijktij-
dig met de eigen stem 
wordt uitgebracht. Het 
geven van de machti-

ging kan tot en met de dag van 
de stemming zelf. De kiezer die 
voor u gaat stemmen moet ook 
een kopie van een geldig identi-
teitsbewijs van u laten zien.
2. U kunt een machtigingsformu-
lier invullen. U kunt het ingevul-
de formulier vervolgens afgeven 
bij de balie Burgerzaken in het 
gemeentehuis of per post naar 
Burgerzaken sturen. Het formu-
lier moet uiterlijk 14 maart 2014 
voor 12.30 uur in bezit zijn van de 
gemeente. Uw gemachtigde ont-
vangt dan een volmachtbewijs 
waarmee hij uw stem kan uit-
brengen. Met het formulier kunt 
u ook een kiezer uit een andere 
gemeente machtigen.

Maandag 10 maart organi-
seert de gemeente een ver-
kiezingsdebat tussen de ze-
ven partijen die deelnemen 
aan de gemeenteraadsver-
kiezingen.

Het debat vindt plaats in het 
Veenlanden College in Vinke-
veen, Bonkestekersweg 1, en be-
gint om 19.30 uur. Onder leiding 
van Peter van der Maat gaan de 

partijen met elkaar in discussie 
over verschillende lokale onder-
werpen. Inwoners zijn van harte 
welkom het debat bij te wonen.
Het debat wordt live uitgezonden 
door RTV Ronde Venen. Kijkers 
kunnen tijdens de uitzending 
vragen stellen aan de lijsttrek-
kers via #drvstemt. Een aantal 
vragen die op die manier worden 
gesteld, worden aan de lijsttrek-
kers voorgelegd en beantwoord.

Op woensdag 19 maart zijn 
er verkiezingen voor de 
gemeenteraad. U kunt dan 
stemmen op de kandidaten 
die u, als inwoner van 
De Ronde Venen, gaan 
vertegenwoordigen in de 
gemeenteraad. Door te 
stemmen, bepaalt u mede 
hoe de gemeente zich moet 
ontwikkelen en waaraan 

aandacht moet worden 
besteed. 

Aan de verkiezingen nemen 
zeven partijen deel:
• CDA
• VVD
• PvdA-GroenLinks-Lokaal 

Sociaal
• Ronde Venen Belang
• ChristenUnie-SGP

• D66
• Lijst 8 kernen

Waar deze partijen en de kandi-
daten op de lijst zich voor inzet-
ten, vindt u in de verkiezings-
programma’s van deze partijen.

Deze zijn te vinden op
hun websites of via
www.derondevenen.nl.

Verkiezingen gemeenteraad 
op woensdag 19 maart 2014

De Ronde Venen

De Ronde Venen De Ronde Venen

Verkiezingsdebat

Iemand machtigen

Met de stempas kunt u bin-
nen de gemeente De Ronde 
Venen stemmen bij het door 
u gewenste stembureau. De 
stemlokalen zijn geopend 
van 07.30 uur tot 21.00 uur. 

Alle stemlokalen zijn toe-
gankelijk voor minder-vali-
den. Hieronder vindt u een 
overzicht van alle stembu-
reaus waar u uw stem kunt 
uitbrengen: 

Stembureaus in
De Ronde Venen

Abcoude 
• Kees Bonzaal, Holendrecht 55
• CNS Abcoude, Blomswaard 2
• De Angstelborgh, Dorpszicht 22A

Amstelhoek 
• Verenigingsgebouw Ons Streven, Engellaan 3A

Baambrugge 
• Dorpshuis De Vijf Bogen, Prinses Margrietstraat 10

De Hoef 
• De Springbok, de Hoef Oostzijde 61A

Mijdrecht 
• Gemeentehuis, Raadhuisplein 1
• Bibliotheek AVV, Dr J. vd Haarlaan 8
• Voormalig PCBS De Hoeksteen, Eendracht 6
• Veenlanden College, Diamant 9
• OBS De Trekvogel, Karekiet 49
• OBS Molenland, Molenwiek 48

Vinkeveen 
• Zorgcentrum Maria Oord (Vinkenoord), Herenweg 69A
• NH Verenigingsgebouw, Herenweg 207
• EHBO gebouw Lucas, Pijlstaartlaan 1A
• Verzorgingstehuis Zuiderhof, Futenlaan 50

Waverveen 
• Voormalig basisschool De Poldertrots,
 Botsholsedwarsweg 2D

Wilnis 
• PCB Prinses Beatrix, Veenweg 118A
• NH Gebouw De Roeping, Kerkstraat 12
• OBS Willespoort, Vossestaart 1
• Zaal Driehuis, Burgemeester Padmosweg 270
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• Ronde Venen Belang
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• D66
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Waar deze partijen en de kandi-
daten op de lijst zich voor inzet-
ten, vindt u in de verkiezings-
programma’s van deze partijen.
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Venen stemmen bij het door 
u gewenste stembureau. De 
stemlokalen zijn geopend 
van 07.30 uur tot 21.00 uur. 

Alle stemlokalen zijn toe-
gankelijk voor minder-vali-
den. Hieronder vindt u een 
overzicht van alle stembu-
reaus waar u uw stem kunt 
uitbrengen: 

Stembureaus in
De Ronde Venen

Abcoude 
• Kees Bonzaal, Holendrecht 55
• CNS Abcoude, Blomswaard 2
• De Angstelborgh, Dorpszicht 22A

Amstelhoek 
• Verenigingsgebouw Ons Streven, Engellaan 3A

Baambrugge 
• Dorpshuis De Vijf Bogen, Prinses Margrietstraat 10

De Hoef 
• De Springbok, de Hoef Oostzijde 61A

Mijdrecht 
• Gemeentehuis, Raadhuisplein 1
• Bibliotheek AVV, Dr J. vd Haarlaan 8
• Voormalig PCBS De Hoeksteen, Eendracht 6
• Veenlanden College, Diamant 9
• OBS De Trekvogel, Karekiet 49
• OBS Molenland, Molenwiek 48

Vinkeveen 
• Zorgcentrum Maria Oord (Vinkenoord), Herenweg 69A
• NH Verenigingsgebouw, Herenweg 207
• EHBO gebouw Lucas, Pijlstaartlaan 1A
• Verzorgingstehuis Zuiderhof, Futenlaan 50

Waverveen 
• Voormalig basisschool De Poldertrots,
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• PCB Prinses Beatrix, Veenweg 118A
• NH Gebouw De Roeping, Kerkstraat 12
• OBS Willespoort, Vossestaart 1
• Zaal Driehuis, Burgemeester Padmosweg 270

Op zaterdagen draaft hij we-
kelijks vele kilometers  over 
de velden van CSW in Wilnis 
om als scheidsrechter de or-
de te bewaren bij voetbalwed-
strijden en te zorgen voor een 
ordentelijk wedstrijdverloop. 
Doordeweeks leidt Martin de 
Graaf een minder bewegelijk 
bestaan.
Als griffi er zit hij dan bij 
raads- en commissievergade-
ringen naast de voorzitter en 
helpt hem de vergadering in 
goede banen te leiden. 

De functie van raadsgriffi er be-
staat nog maar relatief kort. In 
2002 werd hij in het leven ge-
roepen als onderdeel van enkele 
hervormingen om de taakverde-
ling tussen college enerzijds en 
gemeenteraad anderzijds duide-
lijker te maken. Tot die tijd za-
ten wethouders nog in de ge-
meenteraad en vervulden ze een 
dubbelrol. Als wethouder maak-
ten zij deel uit van het bestuur 
van de gemeente, terwijl zij als 
raadslid het bestuur controleer-
den. 

Martin de Graaf: “Als griffi er ver-
vul ik de rol als eerste adviseur 
van de gemeenteraad. Dat bete-
kent onder andere beoordelen of 
er voldoende informatie naar de 
raad is gegaan om een onder-
werp te kunnen behandelen. Ik 
doe suggesties voor aanvullin-
gen of wijzigingen om stukken 
completer te maken. Het is be-
langrijk dat de gemeenteraad op 
het juiste moment en voldoende 
wordt geïnformeerd zodat hij zijn 
rol goed kan uitvoeren. Daar-
naast, ook heel belangrijk, ben ik 
de schakel tussen de gemeente-
raad en de gemeentelijke orga-
nisatie.”

Leuk werk?
“Ja. Je hebt te maken met een 
grote diversiteit aan onderwer-
pen én met een verscheidenheid 
aan raadsleden. De een heeft be-
hoefte aan een A4-tje op hoofdlij-
nen, terwijl de ander de informa-
tie tot achter de komma wil ont-
vangen. Daarmee omgaan, je on-
afhankelijkheid behouden en niet 
in de inhoud belanden, is leuk en 
interessant. Daarnaast maak je 
belangrijke ontwikkelingen voor 
de gemeente van dichtbij mee.”

De in Wilnis geboren en in Vin-
keveen wonende De Graaf (57) 
heeft geen grote rol bij de ver-
kiezingen. “Voor de verkiezingen 
ben ik actief betrokken bij Kies-
kompas, een programma waar-
bij inwoners na het invullen van 
dertig stellingen kunnen zien 
welke partij het dichtst bij hun 
denkbeelden staat. Na de ver-
kiezingen en de installatie van 
de nieuwe raad wordt een bij-
eenkomst georganiseerd met al-
le fractievoorzitters. Daarin wor-
den afspraken gemaakt over het 
proces om te komen tot een co-
alitie. Bij die gesprekken ben ik 
aanwezig als adviseur en pen-
voerder. Als vervolgens tussen 
partijen afspraken worden ge-
maakt over de vorming van een 
coalitie en een nieuw college, 
dan neemt de gemeentesecreta-
ris het stokje over.”

Waarom vindt de
griffi er het belangrijk
dat inwoners stemmen?
“Het is goed dat de raadsleden 
worden beoordeeld, dat ze waar-
dering krijgen voor hun inzet en 
werk, of niet. Daarnaast, door te 
stemmen geef je mede vorm aan 
de ontwikkeling van de gemeen-
te, je eigen leefomgeving.”

Hebben inwoners een 
goed beeld van wat de 
raad precies doet?
“Ik denk het niet. Raadsleden 
worden heel vaak aangespro-
ken over zaken die met uitvoe-
ring te maken hebben, bijvoor-
beeld het kappen van bomen of 
het ophalen van huisvuil. Uitvoe-
ring is een verantwoordelijkheid 
van het college.
De gemeenteraad controleert 
het college, stelt het beleid en 
de kaders vast en voert dus 
geen discussie over de stoep-
tegels.”

Wat verwacht je van 
de opkomst?
“Die zal hoger zijn dan de vorige 
keer. Bij de voorgaande verkie-
zingen heeft de opkomst steeds 
tussen de 60 en 65 procent ge-
legen.

Uitzondering vormde de ge-
meenteraadsverkiezingen in 
2010 met een opkomst van 47 
procent. Dat wordt grotendeels 
verklaard door het feit dat toen 
geen landelijke gemeenteraads-
verkiezingen plaatsvonden, met 
alle landelijke publiciteit van 
dien. Als gevolg van de herin-
deling vonden de verkiezingen 
in 2010 alleen in de voormali-
ge gemeenten Abcoude en De 
Ronde Venen plaats, en in enke-
le andere gemeenten in Neder-
land die werden heringedeeld. 
Ik verwacht nu een opkomst die 
zeker hoger ligt dan in novem-
ber 2010.”

Wat ga jij op 19 
maart stemmen?
“Ik ga stemmen, maar wat, dat 
vertel ik niet. Dat zou afbreuk 
doen aan mijn onafhankelijkheid 
als raadsgriffi er.”

Martin de Graaf, griffi er van De Ronde Venen

“Het is goed dat raadsleden 
worden beoordeeld”
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Kieskompas
Weet u nog niet precies 
op welke partij u bij de 
gemeenteraadsverkiezingen 
gaat stemmen? Of hebt u al 
een keuze gemaakt, maar wilt 
u checken of die wel de juiste 
is? Dan doet u er goed aan om 
Kieskompas te raadplegen.

Kieskompas is een hulpmiddel waarmee u kunt bepalen wel-
ke partij het dichtst bij uw denkbeelden staat. Inwoners die 
van het programma gebruik maken, krijgen dertig stellingen 
voorgelegd over verschillende lokale onderwerpen, als fi nan-
ciën, verkeer en bereikbaarheid. Als de stellingen zijn ingevuld, 
wordt weergegeven welke lokale partij het dichtst bij de stand-
punten staat.

Alle partijen die deelnemen aan de verkiezingen in De Ronde 
Venen, hebben meegewerkt aan de totstandkoming van Kies-
kompas. U vindt Kieskompas via www.derondevenen.nl
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Meer informatie?
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Lokaal Liberaal
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Lijsttrekker Kiki Hagen 
De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur en D66 lijsttrekker Kiki 
Hagen staat te popelen om met veel enthousiasme leiding te gaan geven aan de 
nieuwe D66fractie. Wat betekent dit voor je?  “Ik ben erg blij dat ik een plek 
heb gekregen binnen D66. Landelijk was dit altijd al mijn partij en dat ik nu 
als lijsttrekker in mijn gemeente voor deze partij mag uitkomen is een voor-
recht.” 

“Oog voor detail” 
Hoe zie je je politieke werk voor je? ”Ik zie de details terwijl ik in hoofdlijnen 
denk. Dit geeft mij de ruimte om kleine dingen tot een succes te maken, waarna 
het in grote lijnen kan worden ingepast. Als lerares doe ik dit dagelijks. De
details geven plezier en zorgen voor betrokkenheid en enthousiasme!
Mijn missie: er voor zorgen dat deze gemeente goede voorzieningen heeft en
behoudt, van onderwijs tot zorg.” 

“Enorme drive” 
Kiki toont een enorme drive als zij enthousiast begint te vertellen. Met name het 
onderwijssysteem is een onderwerp van gesprek, en dan natuurlijk ook haar werk 
als leerkracht in de gemeente.  Ontwapenend:  “Door de kinderen die ik les geef 
besef ik regelmatig, dat wij als volwassenen dingen onnodig ingewikkeld kunnen 
maken.” En natuurlijk de politiek: “Ja, toch dat idealisme, denk ik.” Als zij het 
heeft over de plannen van haar school om samen met peuterspeelzaal en kinder-
opvang een centrum te vormen met een voor en naschools aanbod: “Een goed 
voorbeeld hoe we als gemeente, nu het aantal kinderen daalt, met leegstand in 
het onderwijs kunnen omgaan. “Het stimuleren van onderwijsvernieuwing, daar 
gaan we voor”. 

“Ja ik ben een dromer, een pragmatische dromer” 

“Ik ben een optimist” 

Reebruine ogen, hagelwitte tanden, die regelmatig worden getoond bij haar 
spontane lachsalvo’s. “Ik ben een optimist, maar ik ontken de realiteit van alle-
dag niet. Soms denk ik wel eens: hé, niet té vrolijk, maar ik besef ook dat je 
alleen iets bereikt met een positieve instelling, ook daarin voel ik me thuis bij 
D66.” Positiviteit en denken in oplossingen, oftewel:  

       Thijmen Klinkhamer (4)       Eelco Doorn (2) 
 Cees Houmes (3)   Kiki Hagen (1)  Meindert Brunia (5) 

Verkiezingsprogramma 
Alles begint met onderwijs 
Preventie is de basis voor veiligheid 

De gemeente is er voor de inwoner 

Gelijke kansen voor iedereen 

Jeugdzorg met de vakmensen voorop  

Sneller en beter openbaar vervoer 

Wonen voor jong en oud 

Welzijn voor zorg 
Ruimte voor sport 

Duurzame groene gemeente 

Het begon de vorige raadsperiode zo goed als lijsttrekker van lijst 8, waarvan 
je de afgelopen jaren toch het gezicht bent geweest. Waarom heb je dan toch 
gekozen voor een rol bij D66? “Ik heb een aandeel gehad in de oprichting, 
maar na enkele maanden begon de groep uit elkaar te vallen. Er kwam veel 
werk op mijn bord neer en dat bood mij steeds minder voldoening. Ik zat soms 
in mijn eentje te 'vergaderen'. Ik heb er veel energie in gestopt en veel geleerd, 
maar nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging. Groot voordeel bij D66 is dat ik 
kan putten uit het  grote reservoir aan kennis dat binnen D66 en bij mijn nieu-
we collega´s aanwezig is.” 
“Het grootste verschil is eigenlijk de werkwijze waarop we het werk binnen 
D66 organiseren. Het biedt meer overzicht en dat komt de kwaliteit van onze 
raadsbijdragen ten goede. Ik kan mij prima vinden in de pragmatische benade-
ringswijze van de onderwerpen. Ruimdenkend, oplossingsgericht, onderne-
mend en sociaal, dat spreekt mij erg aan.”  

Wij zijn trots op onze gemeente en wij willen dat wat goed is ook graag zo houden. 
D66 wil zich met kracht inzetten voor zaken waar het voor u als inwoner om gaat: 

• Goede gemeentelijke dienstverlening dicht bij huis 
• Meer en betaalbare huur- en koopwoningen voor starters en senioren 
• Welzijn en preventie eerst, zodat zorgtaken goed uitvoerbaar blijven 
• Meer veiligheid in de kernen, de wijken en het verkeer 
• Betere samenspraak met inwoners, ondernemers en organisaties 
• Betere bereikbaarheid, door bijvoorbeeld beter openbaar vervoer 
• In samenspraak betere voorzieningen voor de jeugd realiseren 
• Zorgen voor droge voeten van inwoners en bedrijven 
• Goede en betaalbare sportvoorzieningen  
• Voor en naschools aanbod realiseren door samenwerking met basisonderwijs.  
• Slim om gaan met de gemeentelijke financiën en lastenverzwaring voorkomen 
• Stimuleren van de lokale economie en werkgelegenheid creëren.  
• Aandacht voor onze natuur- en cultuurhistorische waarden 

6. Anne van der Meij 
7. Han Gaaikema 
8. Robert Vennix 
9. Fenna Luiting 
10. Pieter Maas Geesteranus 

11. Ewout Wijnveldt 
12. Mieke Dadema 
13. Dimf Ghijsels 
14. Cor van de Brink 
15. Paul Huygen 

De lijst met D66 kandidaten voor de verkiezingen De Ronde Venen 

www.d66derondevenen.nl    @D66DRV 
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IK GA STEMMEN OMDAT:

LAAT UW STEM OP 19 MAART NIET VERLOREN GAAN!

Ik minder regels wil
voor ondernemers

Ik woningbouw voor starters 
een belangrijk onderwerp vind

Ik in een veilige
gemeente wil wonen

Er meer moet worden
samengewerkt met inwoners

Het aantal speelplekken 
moet worden uitgebreid
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