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Burgemeester Maarten Divendal
“Slecht weer is nooit een excuus om niet 
te stemmen. Als je bewust niet stemt 
respecteer ik dat, maar niet stemmen uit 
gemakzucht begrijp ik niet.”

Gemeentesecretaris Lilian Schreurs
“Inwoners weten het best wat leeft in hun 
omgeving. Ik vind de Ronde Venen een 
mooie gemeente. Ook omdat inwoners 
graag meedenken en meedoen.”

Griffi er Martin de Graaf
“Verkiezingstijd is een boeiende periode 
voor mij. Je krijgt echt een kijkje in de 
politieke keuken.”

21 maart
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Woensdag 21 maart zijn er verkiezingen voor de 
gemeenteraad. Inwoners van De Ronde Venen kiezen 
dan 27 raadsleden die de komende vier jaar plaatsnemen 
in de gemeenteraad. Iedereen die 18 jaar of ouder is en 
op 5 februari ingeschreven stond als inwoner van De 
Ronde Venen mag stemmen. Ook moet u de Nederlandse 
nationaliteit hebben, de nationaliteit van een ander land van 
de EU of een geldige verblijfsvergunning en minimaal 5 jaar 
legaal in Nederland verblijven.

Op 21 maart kan er ook worden gestemd over het raadgevend 
referendum over de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel sleepwet genoemd. Aan het 
referendum mogen alleen mensen met Nederlandse nationaliteit 
stemmen.

De stembureaus zijn geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur. 

OP WIE KUNT U STEMMEN IN DE RONDE VENEN?

Er doen acht partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen 
in De Ronde Venen.
1.  CDA
2.  VVD
3.  Democraten 66 (D66)
4.  Ronde Venen Belang
5.  P.v.d.A/GROENLINKS
6.  Lijst 8 Kernen
7.  ChristenUnie/SGP
8.  Senioren Partij De Ronde Venen

KIESKOMPAS

Weet u nog niet precies op welke partij u bij de komende 
gemeenteraadsverkiezingen gaat stemmen? Of hebt u al een keuze 
gemaakt, maar wilt u checken wat de standpunten van partijen zijn 
over actuele onderwerpen? Dan doet u er goed aan om Kieskompas 
te raadplegen. Kieskompas is een hulpmiddel waarmee u kunt 
zien welke partij het dichtst bij uw denkbeelden staat. Inwoners 
die van het programma gebruikmaken, krijgen dertig stellingen 
voorgelegd over verschillende actuele lokale onderwerpen, onder 
andere op het gebied van verkeer en vervoer, sociaal beleid, 
woningbouw en financiën. U kunt aangeven of u het met de stelling 
‘helemaal mee eens’ bent, ‘mee eens’, ‘neutraal’, ‘mee oneens’ of 
‘helemaal mee oneens’ bent. Als alle stellingen zijn ingevuld is in 
een oogopslag te zien met welke politieke partij de gebruiker de 
meeste overeenkomsten heeft. De stellingen in het Kieskompas 
zijn samen met de betrokken partijen vastgesteld. Bovendien heeft 
Kieskompas gecontroleerd of de standpunten overeenkomen 
met de partijprogramma’s. 
Dit geeft de gebruikers de 
garantie dat de informatie in 
het Kieskompas volledig en 
betrouwbaar is. Alle lokale 
partijen hebben meegewerkt 
aan de totstandkoming van 
Kieskompas. Kieskompas is te 
vinden via de gemeentelijke 
website, www.derondevenen.nl.

VERKIEZINGSDEBAT OP 12 MAART IN DE BOEI 
IN VINKEVEEN

In de Boei in Vinkeveen, Kerklaan 32, vindt op maandag 12 maart 
2018 een groot verkiezingsdebat plaats. Tijdens de bijeenkomst 
gaan de lijsttrekkers van de acht partijen die deelnemen aan 
de gemeenteraadsverkiezingen met elkaar in discussie over 
onderwerpen die belangrijk zijn voor De Ronde Venen. De 
bijeenkomst begint om 19.30 uur en belangstellenden zijn van harte 
welkom. In verband met het aantal beschikbare plaatsen wordt u 
verzocht zich van tevoren aan te melden via: www.derondevenen.
nl/verkiezingsdebat. Op 21 maart 2018 vinden er verkiezingen 
plaats voor de gemeenteraad. Inwoners van De Ronde Venen van 18 
jaar en ouder kunnen die dag tussen 7.30 uur en 21 uur hun stem 
uitbrengen in een van de twintig stembureaus in de gemeente. 
Onder leiding van Elisabeth van den Hoogen gaan de acht 
lijsttrekkers op 12 maart in debat over onderwerpen als wonen, 
verkeer, sociaal beleid, financiën, milieu en duurzaamheid. Het debat 
wordt live uitgezonden door RTV Ronde Venen. Tijdens het debat is 
er ruimte voor vragen vanuit de zaal aan de lijsttrekkers.

Gemeenteraadsverkiezingen 
op woensdag 21 maart 2018

WAAR KUNT U STEMMEN?

Er zijn twintig stembureaus in de gemeente waar u uw stem kunt 
uitbrengen. De stembureaus zijn geopend van 07.30 uur tot 21.00 
uur. U kunt zelf bepalen in welk stembureau u uw stem uitbrengt. 
Op uw stempas staat het adres van het stembureau dat het dichtst 
bij uw woning is gelgene.

1.  Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, 3641 EE Mijdrecht
2.  Bibliotheek AVV, Dr. J. van de Haarlaan 8, 3641 JW Mijdrecht
3.  Zaal Driehuis, Burgemeester Padmosweg 270, 3648 BN Wilnis
4.  Verenigingsgebouw Ons Streven, Engellaan 3A, 1427 AK 

Amstelhoek
5.  Gemeenschapshuis De Springbok, de Hoef Oostzijde 61A, 

1426 AG De Hoef
6.  Voormalig PCBS De Hoeksteen, Eendracht 6, 
 3641 ML Mijdrecht
7.  Veenlanden College, Diamant 9, 3641 XR Mijdrecht
8.  OBS De Trekvogel, Karekiet 49, 3641 ZE Mijdrecht
9.  OBS Molenland, Molenwiek 48, 3642 BS Mijdrecht
10. Maria-Oord hoofdingang, Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen

12.  Kids College, Veenweg 118A, 3648 HC Wilnis
13.  NH Verenigingsgebouw, Herenweg 207, 3645 DL Vinkeveen
14.  EHBO-gebouw Lucas, Pijlstaartlaan 1A, 3645 GR Vinkeveen
15.  Zorgcentrum Zuiderhof, Futenlaan 50, 3645 GE Vinkeveen
16.  NH Gebouw De Roeping, Kerkstraat 12, 3648 AK Wilnis
17.  OBS Willespoort, Vossestaart 1, 3648 HP Wilnis
18.  Kees Bonzaal, Holendrecht 55, 1391 VT Abcoude
19.  CNS Abcoude, Blomswaard 2, 1391 VC Abcoude
20.  De Angstelborgh, Dorpszicht 22A, 1391 LX Abcoude
21.  Dorpshuis De Vijf Bogen, Prinses Margrietstraat 10, 
 1396 JX Baambrugge

WAT HEBT U NODIG OM TE KUNNEN STEMMEN?

Om te kunnen stemmen dient u uw stempas en een geldig 
identiteitsbewijs mee te nemen, bijvoorbeeld paspoort of rijbewijs. 

Het document mag maximaal vijf jaar zijn verlopen. Wanneer u gaat 
stemmen bent u verplicht aan de voorzitter van het stembureau 
het identiteitsbewijs te tonen. U ontvangt uiterlijk op 7 maart uw 
stempas. Bent u uw stempas kwijt, dan kunt u uiterlijk vrijdag16 
maart 2018 (uw verzoek moet dan door de gemeente ontvangen 
zijn) een schriftelijk verzoek indienen voor een vervangende 
stempas. Aan de balies Burgerzaken kan dit tot en met dinsdag 
20 maart 2018 vóór 12:00 uur. Mocht u daarna uw “oude” stempas 
terugvinden dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen nog 
met de nieuwe stempas.

STEMMEN BIJ ONDERHANDSE VOLMACHT MET 
EEN KOPIE VAN UW IDENTITEITSBEWIJS

Wanneer u op de dag van de stemming zelf niet in de gelegenheid 
bent uw stem uit te brengen, kunt u iemand anders een volmacht 
verlenen. Vul daarvoor het ‘Volmachtbewijs’ op de achterkant van 
uw stempas in. De persoon aan wie u deze onderhandse volmacht 
verleent moet in de gemeente De Ronde Venen kiesgerechtigd 
zijn. Deze verklaring moet door u beiden worden ondertekend. De 
gemachtigde mag de volmachtstem uitsluitend gelijktijdig met 
de eigen stem uitbrengen. Behalve uw stempas geeft u aan de 
gemachtigde (een kopie van) uw identiteitsbewijs mee. Zonder dit 
bewijs mag de gemachtigde niet voor u stemmen! Een gemachtigde 
mag maximaal twee volmachtstemmen uitbrengen. Het geven 
van deze onderhandse volmacht kan tot en met de dag van de 
stemming. Dit mag echter niet in het stemlokaal gebeuren.

STEMMEN BIJ SCHRIFTELIJKE VOLMACHT ZONDER 
IDENTITEITSBEWIJS

U kunt uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 een schriftelijk verzoek 
indienen om bij volmacht te mogen stemmen. Alleen bij deze 
‘schriftelijke volmacht’ is geen identiteitsbewijs nodig. De 
gemachtigde moet ook in De Ronde Venen kiesgerechtigd 
zijn en kan de volmachtstem uitsluitend gelijktijdig met de 
eigen stem uitbrengen. Een gemachtigde mag maximaal twee 
volmachtstemmen uitbrengen.



Burgemeester Maarten Divendal
‘Slecht weer is nooit 
een excuus om niet te 
stemmen’
Op 21 maart is burgemeester Maarten Divendal veel 
buiten. Samen met gemeentesecretaris Lilian Schreurs 
probeert hij dan zoveel mogelijk stembureaus in de 
gemeente te bezoeken. Op de fiets legde hij vorig jaar, 
bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer, bijna 70 
kilometer af. Regelmatig regenbuien en tegenwind 
trotserend. 

Gemeentesecretaris Lilian Schreurs
‘Inwoners weten het 
best wat leeft in hun 
omgeving’
Nee, een voorkeur voor welke partijen na de verkiezingen op 21 
maart samenwerken en een nieuwe coalitie (en college) vormen 
heeft Lilian Schreurs niet. ”Als organisatie moeten we voor elk 
college kunnen werken. Het is belangrijk dat wij als ambtelijke 
organisatie objectieve en feitelijke informatie en adviezen 
leveren zodat het college en de gemeenteraad goede besluiten 
kunnen nemen. Dat staat los van de kleur van de coalitie. 

Griffier Martin de Graaf
‘Verkiezingstijd is 
een boeiende 
periode voor mij’
Op 21 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. 
In De Ronde Venen wordt de nieuwe raad op 29 maart 
geïnstalleerd. Die kersverse raadsleden moeten natuurlijk 
wel weten wat de politieke spelregels zijn. Hoe krijg je een 
onderwerp op de politieke agenda? Hoe stel je een motie op? 
Wat is precies een amendement? Griffier Martin de Graaf is voor 
nieuwe én oude raadsleden de vaste vraagbaak.

Hij doet het uit betrokkenheid, 
maar vindt het ook gewoon leuk 
om te doen. ,,Ik wil er mijn waar-
dering mee tonen aan de men-
sen die in de stembureaus zitten. 
Daarnaast zit er natuurlijk ook 
symboliek in. De verkiezingen, 
dat is iets voor de hele gemeen-
te, voor alle inwoners. Daar hoort 
dan bij dat je ook langs alle ker-
nen gaat. En het leuke is: je wijkt 
wat af van de geijkte routes. Je 
komt op plekken die je normaal 
niet zo snel bezoekt.’’

Vindt u het een 
spannende dag, 21 maart?
,,Ja, best wel. Dat heeft met mijn 
achtergrond te maken. Ik ben 
raadslid geweest en wethouder. 
Ik weet wat kandidaat-raadsle-
den op een verkiezingsdag voe-
len. Maar behalve spannend is 
het ook een leuke dag. Het is toch 
een soort uitje als je gaat stem-
men, dat merk ik bij meer men-
sen. Ik wil ook ouders oproepen 
hun kinderen mee te nemen naar 
het stembureaus. Ik doe dat ook 
met mijn eigen kinderen. Ze zien 
dan hoe het gaat en het wordt 
voor later een soort vanzelfspre-
kendheid.’’

Wat is de rol van de 
burgemeester bij de 
verkiezingen?
,,Ik ben voorzitter van het Cen-
traal Stembureau. Ik zie er op toe 
dat alle procedures ordentelijk 
en goed verlopen. De voorberei-
dingen zijn goed verlopen, me-
de dankzij de zorgvuldigheid van 
de aangeleverde informatie van 
partijen plus de begeleiding die 
door de gemeente hierin is ge-
geven. Op 21 maart zullen we ’s 
avonds in het gemeentehuis de 
uitslag presenteren. Iedereen is 
van harte welkom daarbij aanwe-
zig te zijn. Ik verwacht dat de eer-
ste resultaten tussen 22 en 22.30 
uur. Ik hoop rond 24 uur de voor-
lopige uitslag te kunnen presen-
teren. Hij blijft een voorlopige 
uitslag tot die uitslag definitief 
wordt vastgesteld. Dat gebeurt 
op vrijdag 23 maart. Dan kijken 
we of alle bevindingen  van de 
stembureaus goed zijn bijgehou-
den. Als de uitslag bekend is be-
ginnen de coalitieonderhande-
lingen. Het is gebruikelijk dat een 
burgemeester wordt gehoord 
door de partijen die de coali-
tie vormen. Daarna is het aan de 
partijen zelf of ze de burgemees-
ter een rol willen geven.’’

U wilt dat zoveel 
mogelijk inwoners gaan 
stemmen. Waarom?
,,Heel veel mensen zijn betrok-
ken bij wat er in de gemeente, 
in de gemeenschap, gebeurt. In-
woners én gemeenteraadsleden 
dragen bij aan veilig en plezierig 
wonen in onze gemeente. Er zit-
ten 27 mensen in de gemeente-
raad die zich met hart en ziel in-
zetten voor de gemeente. Het is 

goed dat zij worden gesteund en 
dat heel veel mensen hun man-
daat geven. Stemmen versterkt 
ook het gevoel van binding met 
de politiek. Het voelt goed voor 
de raadsleden als de betrokken-
heid van inwoners groot is, be-
sturen doe je tenslotte met el-
kaar. Op het moment dat de nieu-
we raad gekozen wordt geeft het 
energie als dat door veel mensen 
gebeurt.’’

Op uw stem kan de 
gemeenteraad rekenen?
,,Uiteraard! Maar ik ga niet zeg-
gen op wie. Ik ben onafhankelijk, 
ik sta als burgemeester boven de 
partijen. Ik ben de burgemeester 
van álle partijen. Ik wil de schijn 
voorkomen dat een partij mijn 
voorkeur heeft.’’

Durft u een prognose te 
geven van de uitslag?
,,Ik doe geen voorspellingen. Op 
de dag van de verkiezingen telt 
elke stem.’’ Met een lach: ,,Als ik 
de voorspellingen van de par-
tijen volg dan hebben we na de 
verkiezingen 35 gemeenteraads-
leden in plaats van 27. Wat ik 
weet: Er zullen altijd mensen te-
leurgesteld zijn na de uitslag.’’

Begrijpt u mensen die 
thuis blijven, die het 
allemaal wel geloven?
Valt voor het eerst wat stil: ,,Ja 
en nee. Stemmen is een bewus-
te keuze. Als je bewust niet stemt, 
respecteer ik dat. Maar niet stem-
men uit gemakzucht begrijp ik 
niet. Slecht weer kan nooit een 
excuus zijn om niet te gaan stem-
men.’’

Was het niet handig 
geweest als we, naast 
de gemeenteraad, ook 
meteen de burgemeester 
hadden kunnen kiezen?
,,Ik had me zeker kandidaat ge-
steld. Echter, de huidige rol van 
burgemeester kan ik vervullen 
omdat ik niet wordt verkozen. 
Het lijkt me geen verbetering 
als je de burgemeester kunt kie-
zen en hij zijn huidige rol houdt 
als iemand die boven de partij-
en staat. Als je een gekozen bur-
gemeester wil, dan moet je ook 
goed nadenken over zaken als: 
moet hij een eigen programma 
hebben en kan hij zijn eigen wet-
houders aanstellen?’’

Als voorzitter van de gemeen-
teraad kent u als geen ander de 
raadsleden. U wordt vast wel 
eens om advies gevraagd door 
mensen die niet weten op wie ze 
moeten stemmen.

,,Nee, dat valt eigenlijk wel mee. 
Ze weten dat ik dat advies niet zal 
geven. Wat ik zeg als het me toch 
wordt gevraagd: kijk naar de per-
sonen. Want waar het uiteinde-
lijk om gaat is de vraag: Wie ver-
trouw ik mijn stem toe?’’

Als gemeentesecretaris vormt 
ze de schakel tussen college en 
ambtelijke organisatie. Als alge-
meen directeur geeft ze leiding 
aan een organisatie met onge-
veer 300 medewerkers. Daar-
naast is ze de eerste adviseur van 
het college van Burgemeester en 
Wethouders. Een functie die ze 
sinds 2015 vervult. Daarvoor was 
ze directielid bij de gemeente. 
Voor ze bij De Ronde Venen be-
gon werkte ze onder andere als 
hoofd bureau Recreatie en Toe-
risme bij de provincie Utrecht. 
“Gemeentesecretaris is ontzet-
tend leuk werk om te doen. Het 
is geen dag saai in De Ronde Ve-
nen, er gebeurt altijd wel wat. En 
elke dag kun je een goede bijdra-
ge leveren aan deze mooie ge-
meente.’’

Dat zegt elke 
gemeentesecretaris over 
zijn of haar gemeente
”Elke gemeentesecretaris die 
dat zegt meent dat ook! Ik vind 
De Ronde Venen een mooie ge-
meente, ook omdat inwoners 
graag meedenken en meedoen. 
In het gemeentehuis zit een pro-
fessionele organisatie die werkt 
met passie. Ik word dagelijks met 
verschillende onderwerpen ge-
confronteerd. Op het ene mo-
ment gaat het bijvoorbeeld over 
de voorbereidingen voor de ver-
kiezingen, het volgende over een 
inhoudelijk dossier op het gebied 
van zorg, of veiligheid, ruimtelij-
ke ordening, of wegen en groen. 
Maar natuurlijk ook onderwer-
pen die de bedrijfsvoering raken, 
zoals ICT, opleidingen voor me-
dewerkers, gemeentefinanciën. 
Allerlei verschillende onderwer-
pen, maar allemaal met het doel 
een bijdrage te leveren aan het 
welzijn en welbevinden van onze 
inwoners. Het is werk dat er toe 
doet en dat is fijn.”

Welke rol vervult de 
gemeentesecretaris bij 
de verkiezingen?
“We zijn op dit moment bezig 
met het maken van een over-
drachtsdocument. Daarin staat 
alle relevante informatie voor de 
nieuwe gemeenteraad en het 
nieuwe college. Ook leveren we 
hierbij financiële gegevens zodat 
de nieuwe coalitie en de raad bij 
de start van nieuwe periode pre-
cies weten hoe het er met de fi-
nanciën voorstaat en hoeveel er 
beschikbaar is. Daarnaast zijn we 
bezig met het inwerkprogram-
ma voor het nieuwe college, al-
hoewel we nu natuurlijk nog niet 
weten of en zo ja welke nieu-
we wethouders we krijgen. In 
het inwerkprogramma staan za-
ken over kennismaking met af-
delingen, contact met medewer-
kers en werkbezoeken. Maar ook: 
hoe hebben we zaken geregeld 
als wethoudersoverleggen en de 
collegevergaderingen. Het col-
lege komt elke week twee keer 
bijeen: op maandag informeel 
en op dinsdag formeel. Ook ver-
gadert het college één keer per 
maand op locatie in de gemeen-
te.’’

En op de dag zelf?
“De burgemeester en ik zijn van 
plan om dan, net als bij de laatste 
Tweede Kamerverkiezingen,  al-
le stembureaus op de fiets te be-
zoeken. IJs en weder dienende 
moet ik er eerlijk bij zeggen, want 
als het heel koud is of hard regent 
wordt het waarschijnlijk toch de 
auto. Het is leuk om bij de stem-
bureaus inwoners te spreken en 
collega’s die aan het werk zijn. Al-
le voorzitters van een stembureau 
zijn ambtenaar. ’s Avonds wacht 
ik hier op de uitslag. Of dat span-
nend is? Ja. Het is bepalend voor 
wie we de komende vier jaar wer-
ken. En het is bepalend voor wat 
wij voor inwoners, ondernemers 
en maatschappelijke organisaties 
gaan doen.” “Als de uitslag bekend 
is starten de gesprekken om een 
nieuwe coalitie te vormen. Mijn rol 
daarin is niet vastgelegd. Ik sta sa-
men met de organisatie klaar om 
zoveel mogelijk ondersteuning te 
bieden. We moeten er als organi-
satie voor zorgen dat de goede in-
formatie beschikbaar is als input 
voor het coalitieakkoord.”

Is een hoge opkomst 
belangrijk?
“Ja. Ik hoop echt dat zoveel moge-
lijk mensen gaan stemmen. Het is 
een van de manieren waarop je in-
vloed kunt uitoefenen op het rei-
len en zeilen in de gemeente. Je 
vergroot op die manier ook je be-
trokkenheid met de gemeente. Ik 
merk wel eens dat mensen onder-
schatten hoeveel onderwerpen 
de gemeente oppakt, onderwer-
pen die invloed hebben op hun 
leven. Het gaat bij de gemeente 
om meer dan alleen een paspoort 
aanvragen of een vergunning 
voor een dakkapel. Het is goed dat 
inwoners meedenken over onder-
werpen waarmee we als gemeen-
te bezig zijn. Inwoners weten het 
best wat er leeft in hun omgeving. 
Bij de verkiezingen kun je je stem 
geven aan een partij die jouw me-
ning het best verkondigt.’’

En daarna moeten inwoners 
weer vier jaar wachten voordat 
ze invloed kunnen uitoefenen?
“Het klopt dat je maar één keer 
in de vier jaar mag stemmen 
voor de gemeenteraad. Maar je 
kan voortdurend meedenken en 
meedoen. Dat willen we als ge-
meente juist heel graag, dat in-
woners betrokken zijn. Daar ligt 
ook een belangrijke opdracht 
voor ons als organisatie. Ik vind 
het belangrijk dat we uitnodi-
gend zijn en meer buiten het ge-
meentehuis zijn. Samen met me-
dewerkers ga ik regelmatig op 
bezoek bij projecten of activitei-
ten zodat we echt weten wat er 
buiten gebeurt. Ik zie dat als een 
belangrijke opdracht voor de ko-
mende jaren. Weten wat er leeft 
in de gemeente en daar niet ver-
kokerd naar kijken, maar geza-
menlijk, met inwoners, organisa-
ties en bedrijfsleven naar oplos-
singen zoeken. We hebben wat 
dat betreft al een enorme ont-
wikkeling doorgemaakt. Maar we 
kunnen dat nog verder verbete-
ren.’’

Kunt u kort vertellen wat 
een raadsgriffier doet?
,,Ik ben de verbindende schakel 
tussen het gemeentelijk appa-
raat en de raad. Ik overleg met 
het college en de ambtenaren 
welke onderwerpen spelen. Ver-
volgens ga ik met het presidium 
aan tafel. Daarin zitten alle raads-
partijen. Met hen bespreek ik hoe 
de agenda van de raad eruit komt 
te zien. Ik zorg er ook voor dat de 
raadsleden op tijd de vergader-
stukken krijgen. 

Verder kunnen ze bij mij terecht 
met vragen als: Hoe krijg ik een 
onderwerp op de agenda van de 
gemeenteraad? Hoe moet ik een 
motie indienen? En voor inhou-
delijke vragen koppel ik raadsle-
den aan de vakambtenaren. Kort-
om, ik help – samen met mijn me-
dewerkers – de raadsleden om 
hun vertegenwoordigende rol 
goed te vervullen.”

Levert de aanloop naar de 
verkiezingen u veel extra 
werk op?
,,Dat valt wel mee. Samen met 
andere griffies in de regio heb-
ben wij in februari drie avonden 
lang de kandidaat-raadsleden op 
diverse beleidsterreinen bijge-
spijkerd. Verder werk ik mee aan 
het verkiezingsdebat dat de ge-
meente op 12 maart in de Boei 
houdt. 
Samen met de burgemeester be-
reid ik het afscheid van de oude 
gemeenteraad op 28 maart voor. 
Ook samen met de burgemeester 
heb ik vóór de verkiezingen ge-
sprekken met de lijsttrekkers en 
hun secondanten. Centraal staat 
de vraag hoe de partijen onder-
steund kunnen in de aanloop 
naar de verkiezingen en de peri-
ode daarna.”

Maar het wordt een stuk 
drukker na 21 maart?
,,Dat klopt. Meteen op 22 maart, 
de ochtend na de verkiezingen, 
starten de gesprekken voor de 
vorming van een nieuw college. 
De grootste partij neemt daarbij 
meestal het initiatief. Om te we-
ten wat een haalbare coalitie is, 
moet eerst duidelijk zijn wie met 
wie wil samenwerken. Doorgaans 
wordt een informateur aangewe-
zen die dat moet uitzoeken. In 

een serie gesprekken inventari-
seert hij of zij wat de mogelijkhe-
den zijn.
Ik organiseer de gesprekken, zit 
als secondant van de informa-
teur bij de gesprekken, stel de 
verslagen op en ondersteun de 
informateur bij het uitbrengen 
van het eindrapport. Daarin staat 
welke coalitie gevormd kan wor-
den. Als het rapport er ligt, zit 
mijn taak erop. Een deel van de 
raadspartijen gaan dan samen 
proberen een coalitie te vormen.”

Dat lijkt me een hectische tijd
,,Maar ook boeiend. Ik zit bij hele 
openhartige gesprekken waarin 
de fracties van alles op tafel gooi-
en. Je krijgt echt een kijkje in de 
politieke keuken. Het gaat niet al-
leen over partijen en standpun-
ten, maar ook over personen. Ze 
willen wel met Jantje en Pietje, 
maar niet met Klaasje. Dat is lo-
gisch. Een coalitie moet kloppen, 
ook op het persoonlijke vlak. Het 
moet lekker lopen tussen de col-
legepartijen. Anders zijn ze meer 
bezig met politiek overleven dan 
met de inhoud van het beleid.” 

Als de coalitie er is, is het 
weer business as usual?
,,Nee, want de gekozen raadsle-
den moeten ook vertrouwd ra-
ken met de actuele kwesties in 
De Ronde Venen en de ontwik-
kelingen die eraan komen. Daar-
voor organiseren we, in samen-
werking met de verschillende 
vakafdelingen, vier informatie-
avonden. En we maken de raads-
leden vertrouwd met de ande-
re spelregels rondom het raads-
werk. Dus de al eerder genoem-
de procedures rondom de verga-
deringen, het indienen van mo-
ties, enzovoort.” 

U gaat vast stemmen op 
21 maart
,,Natuurlijk, en ik wil iedereen op-
roepen om dat ook te doen. Als je 
je woonsituatie, je omgeving en 
de voorzieningen in je gemeente 
belangrijk vindt, dan kan het niet 
anders dat je gaat stemmen. Dit 
is dé manier om invloed te heb-
ben op wat er de komende vier 
jaar gaat gebeuren. Voor dege-
nen die hulp willen bij hun po-
litieke keuze, hebben we in De 
Ronde Venen het Kieskompas.”

HET KIESKOMPAS IS TE VINDEN OP 
WWW.DERONDEVENEN.KIESKOMPAS.NL



LIJSTTREKKER
MARJA BECKER

LIJST 8
GEEFT SENIOREN 

EEN STEM!

www.seniorenpartijdrv.nl  |  info@seniorenpartijdrv.nl  |  tel: 06-43860894



Seniorenpartij De Ronde Venen is een 
nieuwe lokale partij die de leefbaarheid 

voor iedereen wil verbeteren. 
Wij zijn geen partij voor oude mensen, maar voor mensen 

die op een prettige manier oud willen worden.

Voorzitter Aad van der Wilt met de eerste drie kandidaten van onze kandidatenlijst: Lijsttrekker Marja Becker met Yvette Janmaat en Ed de Valk

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Een voor iedereen 
bereikbare Huisartsenpost 

en 24 uurs opening van 
een apotheek

Betaalbare 
senioren- en 

starterswoningen

Goed 
uitgebalanceerd 
seniorenbeleid

Gratis kortingspas 
voor senioren

Zonnepanelen 
bereikbaar voor 

iedereen

Werkloosheid 
bestrijden van mensen 

boven 50+

Bestrijding eenzaamheid 
en armoede 

onder senioren

Veiligheid rondom huis 
en omgeving 

(groenvoorziening, 
trottoirs, fi etspaden)

Beter openbaar vervoer 
naar Amsterdam en Utrecht, 
maar ook binnen de kernen

Een mooie groene, 
duurzame gemeente, 

waar je trots op kunt zijn







 Straks 
mag jij het 
niet meer
zeggen...

De landelijke partijen VVD, CDA, D66 en CU willen het 

referendum afschaffen. Je mag dus wel op die partijen 

stemmen, maar daarna wordt er niet meer naar je geluisterd. 

Bij ons telt ook na de verkiezingen jouw stem.  

Ronde Venen Belang is voor het referendum en wil dit ook 

lokaal invoeren. Stem daarom op Ronde Venen Belang, 

de enige echte inwonerspartij waar jij het mag zeggen!



ZORG EN WELZIJN: 
GELD MAG GEEN 
BEPERKING ZIJN! 
Voor iedere inwoner lijkt zelfredzaamheid vanzelfsprekend, 
maar in de praktijk blijkt dat helaas niet voor iedereen 
haalbaar. De gemeente is verantwoordelijk voor 
zorg en ondersteuning. Iedereen die ondersteuning 
of zorg nodig heeft moet deze ook krijgen. Zorg en 
ondersteuning moeten zo dicht mogelijk bij de inwoner 
worden georganiseerd. Het huidige beleid moet worden 
voortgezet en daar waar mogelijk verbeterd. 

De servicepunten zijn de ingang voor vragen bij 
zorg en ondersteuning. Deze servicepunten moeten 
laagdrempelig blijven en gesitueerd zijn op plekken waar 
mensen gemakkelijk kunnen komen. De meest ideale 
plek is in de dorpshuizen of winkelcentra. RVB is een 
warm pleitbezorger van het Huis van Alles en Iedereen, 
waar diverse functies, zoals bibliotheek, welzijnswerk en 
servicepunt samenkomen, waardoor een bezoek aan het 
servicepunt een vanzelfsprekendheid is. 

Zorg en ondersteuning zijn niet alleen de 
verantwoordelijkheid van de gemeente, maar van 
inwoners, aanbieders, zorginstellingen huisartsen, 
mantelzorgers en ondernemers gezamenlijk. De gemeente 
moet de initiatieven vanuit deze groepen en het daaruit 
voortvloeiende noodzakelijke beleid coördineren. Het 
belangrijkste uitgangspunt daarbij is de garantie van 
kwaliteit en continuïteit van de zorg, voor iedereen die dat 
nodig heeft. Kosten alleen mogen geen beperkende rol 
spelen. 

JIJ
Het is heel belangrijk als je in de Ronde Venen woont dat 
je daar een goed gevoel bij hebt. Wij vinden dat die zaken 
niet alleen door de gemeente moeten worden bepaald. 
Daarom doet Ronde Venen Belang het anders. Niet 
alleen de politieke partijen bepalen hoe de zaken in jouw 
gemeente worden geregeld. Jij kan daar een belangrijke 
stem in hebben. Laat van je horen. Kom met een idee!

WIJ
Wij doen dat niet in ons eigen belang. Geen persoonlijk 
belang, maar open en eerlijk. Daarom is het voor ons 
belangrijk dat we weten wat jij vindt. Daar kunnen wij wat 
mee en daar doen we ook wat mee! Dat kunnen we niet 
alleen, maar samen krijgen we het voor elkaar!

SAMEN
Ronde Venen Belang is een inwonerspartij waarbij het niet 
belangrijk is wie er op de verkiezingsposter staat. Dus geen 
persoonlijk belang, maar open en eerlijk. Wij gaan aan de 
slag met de zaken die voor jou zo belangrijk zijn. Ronde 
Venen Belang houdt van aanpakken. Zo hebben we de 
afgelopen jaren al heel wat voor elkaar gekregen. Ronde 
Venen is een echte inwonerspartij waar de inwoner mee 
praat. Jij mag het zeggen!

RONDE VENEN BELANG IS 
VOOR INVOERING LOKAAL 
REFERENDUM
De landelijke partijen VVD, D66, CDA en CU willen de 
Nederlandse bevolking de mond snoeren. Ze hebben het 
referendum afgeschaft. Je mag dus wel op die partijen 
stemmen, maar daarna wordt er niet meer naar je 
geluisterd.

Ronde Venen Belang wil samenwerken met inwoners en 
ondernemers. Het beleid samen vorm geven. De gemeente 
blijft verantwoordelijk voor het uitvoeren van wettelijke 
taken, zoals openbare orde en veiligheid, voor het beheer 
van wegen, riool en afvalverwerking en voor het voeren 
van een duidelijke administratie. Daarover bestaat geen 
discussie. 
Daarnaast moet de gemeente zich volgens RVB beperken 
tot het faciliteren en stimuleren van de inwoners en 
ondernemers. Daarin spelen plannen die samen met 
inwoners en bedrijven zijn gemaakt een cruciale rol. In dat 
samenwerkingsproces moeten we altijd rekening houden 
met de zwaksten in de samenleving. Want daar zijn wij met 
z’n allen verantwoordelijk voor.
Bij ons telt ook na de 
verkiezingen jouw stem. 
Ronde Venen Belang is 
voor het referendum en wil 
dit ook lokaal invoeren. Bij 
belangrijke onderwerpen 
Stem daarom voor Ronde 
Venen Belang, de enige 
echte inwonerspartij waar 
jij het mag zeggen!

PARKEREN WE DIT PROBLEEM?
In Mijdrecht wordt parkeren een probleem. Dat is vervelend voor 
de winkeliers en onze inwoners. Er zijn genoeg oplossingen voor 
te bedenken.Tijdens de raadsvergadering van februari is er een 
plan behandeld om een tijdelijke parkeerplaats van 40 plaatsen 
op de Stationslocatie aan te leggen. Ronde Venen Belang vindt 
dit een goede oplossing. Toen bleek dat alle andere partijen hier 
tegen waren heeft Ronde Venen Belang raadslid Paul Hageman 
een motie ingediend om ambtenaren en ondernemers/
winkeliers bij het zwembad te laten parkeren.

Volgens Ronde Venen Belang moet er worden onderzocht of 
het mogelijk is om niet bij het lang parkeren aan de Rondweg 
te laten parkeren maar bij het zwembad. Een pendelbusje kan 
dan de ambtenaren ondernemers/winkeliers naar het centrum 
van Mijdrecht brengen. Dit kan eventueel ook met leen fietsen. 
Gelukkig haalde dit voorstel van Ronde Venen Belang wel de 
meerderheid. Wat vind jij? Hadden de extra parkeerplaatsen bij 
de Stationslocatie er moeten komen? Laat het ons weten, want 
alleen bij Ronde Venen belang geldt: jij mag het zeggen!

Ronde Venen Belang wil passende en betaalbare huisvesting voor jong en oud. Dit is een 
belangrijk punt uit ons tienpuntenplan. Raadslid Kees Klein is vrijwilliger op het gebied van 
schuldhulpverlening. Hij krijgt steeds meer signalen vanuit de samenleving dat onze eigen 
inwoners tussen het wal en het schip vallen bij het krijgen van een woning. Er is sprake van 
verdringing van buitenaf en onredelijke verdeling van de toch al schaarse woningvoorraad 
in onze gemeente. Hierdoor verdwijnen onze eigen Inwoners in de illegaliteit of worden 
daartoe verwezen. Wie heeft er ook last van het huidige toedelingssysteem en daardoor 
moeite met het vinden van een huis? Jij mag het zeggen! Ronde Venen Belang is voor het 
legaliseren van recreatiewoningen. Het is niet realistisch om op iets te handhaven wat geen 
draagvlak meer heeft onder de inwoners. Als een woning voldoet aan de geldende normen 
en je zit niemand in de weg, waarom zou je dan niet legaliseren? 

PASSENDE EN BETAALBARE HUISVESTING 
VOOR JONG EN OUD!

RONDE VENEN BELANG EEN ECHTE INWONERSPARTIJ



voor straks
voor nu

Kiki Hagen
De Ronde Venen

Stem op
 woensdag

21 maart



D66 wil dat onze gemeente 
aantrekkelijk is voor iedereen. 

•  D66 staat voor een sterk bestuur in 
De Ronde Venen waarin ieders belang 
even zwaar weegt. 

•  D66 wil meer ruimte om te ondernemen 
en minder regels. 

• Bij armoede en schulden bieden wij 
perspectief, door een ruimhartig 
armoedebeleid. 

• D66 wil verzorgd groen in de gemeente, 
kleinere duurzame bussen en een 
duidelijke plek voor de fiets in het verkeer. 

• We streven naar nieuwe woonvormen 
voor mantelzorg en soepele regelgeving 
rondom woningsplitsing of herbestem-
ming.

• D66 wil het allerbeste onderwijs op onze 
basisscholen, met een conciërge op 
iedere school, betere bereikbaarheid per 
openbaar vervoer en duidelijke verkeers-
veiligheid rondom scholen. 

• D66 zet zich in voor techniekonderwijs 
in de gemeente. 

• D66 zoekt het evenwicht tussen idealisme 
en pragmatisme.

• Voor D66 zijn klimaatneutraal en energie-
neutraal belangrijke doelen. Want D66 ziet 
graag dat ook onze kinderen en hun 
kinderen kunnen opgroeien in een veilige 
en gezonde omgeving. Daarom is het 
nodig met z’n allen de omslag te maken 
naar minder verspilling en afval en naar 
meer energie uit zon en wind. 

 Zo blijft De Ronde Venen aantrekkelijk 
voor iedereen: voor nu èn voor straks!

voor nu
voor straks

Onze lijsttrekker Kiki Hagen is een bekend 
gezicht in onze gemeente. De huidige 
fractievoorzitter stelt zich voor haar tweede 
periode kandidaat voor de gemeenteraad. 
Doordat zij is opgegroeid in Vinkeveen, 
woonachtig in Mijdrecht en werkzaam in 
Abcoude, is ze een ideale volksvertegen-
woordiger voor onze inwoners; ze kent onze 
gemeente van binnen en buiten. Samen met 
de fractie wil zij zich inzetten voor een 
gemeente waarin je gezond en gelukkig kan 
opgroeien en oud kan worden.

Stem op
 woensdag

21 maart

Kiki Hagen

Meindert Brunia

1

Eelco Doorn

Thijmen Klinkhamer

Cees van Uden

6 Alex Stalenberg

De Vinkeveense ondernemer en kunstenaar Alex 
is al jarenlang lid van D66 en, nu hij in Vinkeveen 
is komen wonen, wil hij zich graag inzetten voor 
De Ronde Venen. We zijn zeer gelukkig dat deze 
kunst- en cultuurliefhebber onze fractie komt 
versterken en zichzelf wil inzetten voor onze 
prachtige gemeente!

Nieuwkomer Cees uit Mijdrecht heeft als fractie-
assistent al gewerkt aan verschillende dossiers 
op zowel ruimtelijk als sociaal gebied. Met zijn 
persoonlijke betrokkenheid bij sport en vrijwilli-
gerswerk in de Ronde Venen en zijn kennis van 
de digitale wereld, zal hij een goede gespreks-
partner over de toekomst van de gemeente zijn.

Eelco is woonachtig in Abcoude. Als kandidaat 
raadslid wil hij zijn passie en deskundigheid op 
het gebied van lokale voorzieningen, kunst en 
cultuur graag voortzetten. Bekend van onder 
meer zijn inzet voor het zwembad in Abcoude is 
hij kandidaat voor zijn derde termijn.

Thijmen woont in Mijdrecht en gaat voor zijn 
tweede termijn. Hij brengt zijn brede ervaring mee 
en is actief op diverse terreinen zoals jeugdbeleid 
en in het onderwijs. Hij zorgt ervoor dat vastge-
steld beleid praktisch uitvoerbaar is, en vormt de 
achterwacht voor onze gemeentelijke jeugd.

Abcoudenaar Meindert zet zich doorlopend in 
voor duurzaamheid en heeft zich bewezen op het 
gebied van ruimtelijke zaken. Daarnaast houdt 
deze financiële specialist de financiën van de 
gemeente scherp in de gaten!

derondevenen.d66.nl

fb.me/D66DRVBenieuwd naar actuele 
standpunten of ons 
complete verkiezings-
programma? Kijk op 
onze website of volg 
ons op Facebook:





Op 21 maart zijn er 
gemeenteraadsverkiezingen. 
U stemt toch ook?
  
                      Voor de komende vier jaar:

GE
ZI
N staat bij 

de ChristenUnie-SGP 
het gezin 
centraal 

SE
NI
OR
EN

wil de ChristenUnie-SGP 
goede huisvesting    
en zorg voor   
senioren

OM
GE
VI
NG

maakt de ChristenUnie-SGP 
zich sterk voor 
een leefbare  
omgeving voor 
al onze inwoners

W
ER
K/
OP
LE
ID
IN
G

heeft de ChristenUnie-SGP 
de focus op 
de aansluiting 
werk en 
opleiding



Gemeenteraadsverkiezingen
21 maart 2018

Meer weten? Kijk op www.derondevenen.nl

Verkiezingsdebat

12 maart
19.30 uur
De Boei
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