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Inwoners van De Ronde Venen en Abcoude/Baambrugge kiezen nieuwe gemeenteraad

Kom stemmen op 24 november!
nelle m fotografie

Stemmen is een voorrecht
Er staat ons een spannende tijd te wachten. Historisch
gezien zeker. De gemeenten Abcoude en De Ronde Venen
vormen vanaf 1 januari 2011 gezamenlijk een nieuwe
gemeente. De nieuwe gemeente telt in totaal acht kernen
waar het fraai wonen en werken is en dat willen we zo
houden!
Ook bestuurlijk gaat er het nodige veranderen. De nieuwe
gemeente krijgt een nieuwe gemeenteraad die uit 27
leden zal bestaan. Op 24 november bepaalt u, inwoners
van de huidige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen,
welke partijen en personen zitting zullen nemen in de
nieuwe gemeenteraad. Die dag vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats en kunt u tussen 7.30 uur en 21
uur uw stem uitbrengen in één van de 21 stembureaus.
De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen is
inmiddels begonnen. De komende weken zullen partijen
u op verschillende manieren benaderen en proberen te
overtuigen uw stem op hen uit te brengen. Uitgebreide
informatie over de partijen en hun verkiezingsprogramma’s vindt u op de websites van de partijen die
deelnemen aan de verkiezingen. Ook kunt u via de
gemeentelijke website gebruik maken van Kieskompas,
een programma op internet dat kiezers helpt om uit te
vinden welk partijprogramma het beste aansluit bij hun
eigen politieke wensen.
Om u verder te helpen bij het bepalen van uw keuze,
heeft de uitgever van De Groene Venen besloten deze
krant samen te stellen. Op uitnodiging van de uitgever
zijn alle partijen in staat gesteld hun visie op de toekomst
helder te formuleren. Ieder op zijn eigen wijze. Het is
goed dat de verspreiding van deze uitgave ook in de huidige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen plaatsvindt.
Hopelijk gaat daarmee ook onder inwoners steeds meer
het gevoel leven samen een nieuwe gemeente te vormen.
Wij adviseren u rustig op uw gemak kennis te nemen van
hetgeen de politieke partijen met u voor hebben. Vanuit
uw stoel kunt u een goede afweging maken welke partij
uw belangen het beste dient. Het stemmen op uw keuze
is een recht waarvan velen in deze wereld het genoegen
niet mogen smaken. Helaas wordt in vele werelddelen
geregeerd zonder inspraak van burgers. We mogen ons
in Nederland gelukkig prijzen dat wij door middel van
het uitbrengen van onze stem invloed kunnen en mogen
hebben op het uit te voeren beleid. Het mag duidelijk zijn
dat wij u dan ook van harte aanmoedigen om te gaan
stemmen op 24 november. Door dit te doen bepaalt u
mede met alle andere mensen die hun stem uitbrengen
hoe de nieuwe gemeente eruit gaat zien.
Wij zien u graag op woensdag 24 november.
Drs. Marianne Burgman, Burgemeester De Ronde Venen
Jan Streng, Burgemeester Abcoude

Op 24 november kunnen de inwoners van de gemeente De Ronde Venen en Abcoude
Baambrugge hun stem uitbrengen voor een nieuw gemeentebestuur. Voor veel mensen
is het bij landelijke verkiezingen al moeilijk om een keuze te maken uit de partijen die
mee doen. Op lokaal niveau is dat misschien nog wel moeilijker. Er spelen hier toch heel
andere zaken dan in de landelijke politiek. De gemeente gaat niet over de hypotheekrenteaftrek of over het asielbeleid, maar wel over de hoogte van de onroerend zaak
belasting (OZB) en het onderhoud van de straten en pleinen. Zaken die elke inwoner
direct raken. Het is dus heel belangrijk dat iedereen van zijn of haar stemrecht gebruik
maakt. Voor mensen die niet weten op wie ze moeten stemmen is er nu kieskompas.
door piet van buul

Bij de landelijke en provinciale verkiezingen wordt al enige jaren hulp geboden bij
de keuze van de partij waar men de eigen
opvatting het best vertegenwoordigd vindt.
In navolging hiervan heeft Kieskompas
nu ook zo’n hulpmiddel gemaakt voor de
kiezers in De Ronde Venen en Abcoude/
Baambrugge.
Kieskompas heeft 30 duidelijke stellingvragen op een rijtje gezet, die een beeld geven
van de politiek items op dit moment. Met
een druk op de knop is te zien waar de acht
lokale politieke partijen voor staan de komende vier jaar. Vervolgens kan iedere gebruiker aangeven welke onderwerpen voor
hem of haar belangrijk zijn en krijgt men
te zien welke partij het meest overeenkomt
met de eigen politieke voorkeuren.
Het politieke landschap van De Ronde
Venen en Abcoude Baambrugge
De mensen van Kieskompas hebben ook
een schets gemaakt van het beeld dat uit
de partijprogramma’s naar voren komt
zodat zichtbaar wordt hoe de verhoudingen
ongeveer liggen. Kieskompas kwam daarbij
tot de volgende bevindingen.
Het politieke landschap van De Ronde
Venen wordt in het Kieskompas gevormd
door de twee belangrijkste politieke
‘dimensies’. Allereerst wordt het traditionele onderscheid gemaakt tussen linkse
en rechtse partijen. Partijen in De Ronde
Venen verschillen duidelijk van elkaar
wat betreft de hoogte van de belastingen,

de uitgaven die de gemeente moet doen,
welke subsidies er gegeven moeten worden
en welke niet. Kortom, deze dimensie
gaat over geld. Maar geld is niet alles:
er zijn ook veel immateriële en morele
vraagstukken. Hierbij gaat het om de mate
waarin de overheid regels mag opleggen
aan bewoners over bijvoorbeeld winkelsluitingstijden en drugs- en alcoholgebruik,
maar ook over het nemen van maatregelen
om de veiligheid in De Ronde Venen te
verbeteren.
Landschap in De Ronde Venen wijkt
flink af van landelijk beeld
In de Ronde Venen blijkt D66 op grond
van het verkiezingsprogramma de meest
linkse en meest progressieve partij en staat
het verste af van de VVD, die het meest
rechts staat in het politieke landschap. Het
is opvallend dat D66 net iets linkser is dan
de combinatie van PvdA en Groen Links,
want bij landelijke verkiezingen is dat beeld
andersom. Verder is opvallend dat ook het
CDA in de Ronde Venen linkser is dan de
landelijke partij. De verrechtsing die het
CDA landelijk heeft doorgemaakt treft men
hier dus niet aan. De lokale CDA afdeling
staat dicht bij het politieke centrum. Daardoor krijgt de VVD het monopolie op rechts.
Er zijn voor rechtse kiezers geen alternatieven voorhanden. Er is nog meer Christendemocratisch links in De Ronde Venen, want
ook de combinatie ChristenUnie/SGP staat
links van het midden. Wel is deze Christelijke combinatie het meest conservatief wat

betreft de morele standpunten.
De twee lokale partijen die deelnemen,
Samen Voor Abcoude en Baambrugge
(SVAB) en Ronde Venen Belang staan
stevig in het centrum. Dat zien we vaker
bij lokale partijen: zij richten zich immers
op de belangen van de lokale gemeenschap
en nemen daarom geen ‘extreme’ posities
in. Dit geldt ook voor de nieuwkomer Lijst
8, maar deze jongerenpartij is wel wat
progressiever dan de twee lokale partijen.
De Opkomst
De gemeenteraad neemt in de komende vier
jaar belangrijke besluiten over de directe
leefomgeving van de inwoners van de Ronde
Venen. Moet de N201 verbreed worden tot
een vierbaansweg? Mag de OZB omhoog?
Waar moet op bezuinigd worden? Mag
De Ronde Venen betaald parkeren invoeren? Waar mogen nog woningen worden
gebouwd en moet het aantal agrarische
bedrijven worden ingekrompen? Alle
partijen hebben hierover hun eigen opvattingen. Kieskompas maakt duidelijk dat er
wel degelijk iets te kiezen valt. Er is dus alle
aanleiding om dit keer aan de verkiezingen
mee te doen. Het kompas kan men vinden
op www.de-ronde-venen.kieskompas.nl.
Daarna kan men met een gerust hart naar
de stembus op 24 november a.s.

De Grote Vraag: Hoe gaat er gestemd worden?
Stemt niet

Het voorspellen van het stemgedrag van kiezers is een lastige zaak, Blanco
12%
waar onderzoeksbureaus veel geld aan verdienen. Aan een èchte
3%
voorspelling wagen we ons dan ook niet, maar een indicatie van
wat we kunnen verwachten is altijd interessant. Daarom hebben
we bezoekers van de website 0297-online.nl gevraagd òf ze
Lijst 8
16%
gingen stemmen en, zo ja, op welke partij. Die scores hebben we de afgelopen twee weken bijgehouden en dat leverde
D66
tot donderdagochtend de bijgaande stand op. Hoewel ca.
SVAB
3%
4%
2.000 mensen hun stem kenbaar maakten (qua aantal ruim
CU/SGP
voldoende voor een representatieve steekproef), moet wel ver6%
meld worden dat het hier gaat om de bezoekersdoelgroep van
0297-online.nl, die over het algemeen jonger is dan het gemiddelde in De Ronde Venen, Abcoude en Baambrugge.
					
bron: 0297-online.nl
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Abcoude Baambrugge
in vogelvlucht

ChristenUnie/SGP analyseert stemgedrag raadsfracties

Samen sterk?

Rondeveners,
leer uw nieuwe
dorpskernen
kennen
Abcoude, dat samen met Baambrugge over enige tijd onze gemeente zal gaan sieren beschikt
naast scholen voor basisonderwijs
over een rijk verenigingsleven. Nu
de samenvoeging aanstaande is
zetten wij de zaken even voor u
op een rij:
door paul bosman

In de aanloop naar de verkiezingen op 24 november zijn de politieke
partijen volop in de slag om stemmen te winnen. Er wordt weer van alles
beloofd, waarvan het nog de vraag is hoeveel daar van kan worden waargemaakt. Hendrik en Trineke Palm hebben de moeite genomen om na te
gaan wat er vier jaar geleden allemaal is beloofd, wat daarvan terecht is
gekomen en hoe met name de drie coalitiepartijen met het programma
zijn omgesprongen. Een samenvatting van hun bevindingen.
door piet van buul

Gedeputeerde Cultuur Anneke Raven:

Geen bezuinigingen bieb
‘Niet alleen een plek om een boek te lenen’

Binnen de Abcouder grenzen vind je
een drietal basisscholen, openbaar,
Protestants Christelijk en Rooms
Katholiek.
De stichting Tympaan biedt tal van activiteiten die met name op de oudere
inwoners zijn gericht. Ook De Zonnebloem kent een afdeling Abcoude/
Baambrugge en Meer Bewegen voor
Ouderen vindt plaats in dorpshuis De
Vijf Bogen in Baambrugge.
Dagbehandeling voor ouderen wordt
gegeven in Zorgcentrum Abecenwalde, gelegen aan de Kerkgaarde.
Er zijn zes politieke partijen actief.
CDA, D66, GroenLinks, PvdA, SVAB
en de VVD.
Op het gebied van religie en levensbeschouwing kent Abcoude de Baha
i gemeenschap, een Gereformeerde
Kerk, de Hervormde gemeente in
Baambrugge, de PKN Nederland en
tenslotte de Rooms-katholieke kerk.
Sport
Op sportgebied kennen we vier
accommodaties; de Kees Bonzaal,
sportpark De Hollandse Kade, Tennispark ALTC en het sportfondsenbad
het Meerbad.
De Badmintonvereniging Abcoude is
actief; er wordt door twee bridgeclubs gespeeld en denksport is vertegenwoordigd door Schaakvereniging Amstel en Gein.
Twee gymnastiekverenigingen,
Abcoude en BEO, zorgen voor
geoefende spieren.
De Hockeyvereniging Abcoude speelt
op het terrein Hollandse Kade. De
vakantiesport bij uitstek, Jeu de
Boules, wordt beoefend door de Jeu
de Boulesclub Abcoude. Er zijn twee
judoverenigingen actief, Fuyiama in
Abcoude en BEO in Baambrugge.
Klaverjassen doet men ook, Klaverjasclub de Joker zetelt in Baambrugge.
Rijvereniging en ponyclub de Slotruiters laat de paardenhoeven trappelen.
De Abcouder IJsclub en de IJsclub

De provincie Utrecht heeft in de afgelopen jaren besloten tot modernisering van de Utrechtse bibliotheken. Hierdoor zijn zeven regiobibliotheken ontstaan, met onder andere vestigingen in de Ronde
Venen en Abcoude. Het kabinet Rutte heeft een enorme cultuurbezuiniging aangekondigd. In het regeerakkoord staat weliswaar letterlijk
het voornemen om de bieb ‘te ontzien’, maar welke gevolgen gaan de
bezuinigingen hebben voor de bibliotheken in onze regio?
door peter schavemaker

De Groene Venen sprak met Gedeputeerde Cultuur Anneke Raven
over de toekomst van de bibliotheek
in onze regio: “Het is belangrijk dat
politici zich beseffen dat de bibliotheek van ons allemaal is en een
punt van informatie en kennis moet
zijn.” Volgens de Gedeputeerde hoef
je dan niet alleen maar te denken
aan een bibliotheek, zoals die er 30
of 40 jaar geleden uitzag, met allemaal boekenkasten en stellingen.
“Het is niet meer alleen een plek
om een boek te lenen. Het zou een
échte ontmoetingsplek moeten zijn,
waar bijvoorbeeld jongeren kunnen
gamen en ZZP-ers kunnen vergaderen en ouderen naar een lezing
kunnen.”

Is de consequentie van dit voorstel,
voor de bibliotheken in onze regio, dat
het aantal vestigingen ingekrompen
moet worden? Gedeputeerde Raven:
“Nee, maar je kunt wel nadenken
over de inrichting van de bibliotheekvestiging. Er zijn bibliotheken
waar bijvoorbeeld ook een historisch informatiepunt, een WMOloket en een muziekschool in is gevestigd.” Deze verandering van bieb
naar cultuurhuis is volgens Raven
in de afgelopen jaren automatisch
gegaan.

Anneke Raven is op dit moment in gesprek met alle cultuurwethouders in de
provincie. Is voor haar duidelijk wat de
Baambrugge laten ’s winters de
ijzers over de baan scheren. Christine

cultuurwethouders uit De Ronde Venen
en Abcoude willen met de bibliotheek?
“Ze zijn wel voor ons plan om de
bibliotheek meer te laten zijn dan
alleen maar een leenhuis. Men
zegt: ‘Leidraad is efficiency en de
klant moet er beter van worden’.”

Worden er voor de bibliotheken in De
Ronde Venen en Abcoude in 2011 vanuit
de provincie bezuinigingen opgelegd?
“Ik heb met dertien wethouders
gesprekken gehad en in geen enkele gemeente gehoord dat ze echt
op de bibliotheek gaan bezuinigen.
De bibliotheek staat nog hoog op
de agenda voor alle gemeenten.”
Volgens Gedeputeerde Raven geldt
voor de provincie ook dat zij de bieb
in de bezuinigingsplannen ontziet.
“Wij vinden het belangrijk dat deze
voorziening er gewoon blijft en dat
wij onze wettelijke taak goed kunnen uitvoeren. We kijken wel waar
het efficiënter en marktgerichter
kan. Dat moet helder zijn.”

Aaftink is overigens een schaatster
die uit Baambrugge komt.
Tennis wordt gespeeld door de
Abcouder Lawn en tennis Club die
zetelt op het parl ALTC en de Tennisvereniging Baambrugge doet dit in
eigen dorp. De FC Abcoude zetelt op
het Sportpark de Hollandse Kade. Er
wordt volop gevolleybald. Sportvereniging Abcoude doet dit in de Kees
Bonzaal en BEO doet dit in De Vijf
Bogen, competitie en recreanten. In
het zwembad wordt waterpolo en
natuurlijk ook de gewone zwemsport
bedreven door de Abcouder zwem/ en
Poloclub. De Watersportvereniging

Na de verkiezingen van 2006
bestond de raad uit acht fracties.
CDA, VVD en Ronde Venen Belang
(RVB) vormden samen een coalitie.
CDA leverde twee wethouders, VVD
en RVB elk een. De drie partijen
sloten een coalitieakkoord dat de
veelbelovende titel: “Samen sterk
met onze inwoners” meekreeg.
Hendrik en Trineke Palm nemen in
hun rapport de missie zoals die in
het akkoord was neergeschreven als
uitgangspunt. Er werd beloofd de
inwoners bij het beleid te betrekken
en op respectvolle wijze gebruik
te maken van de inbreng van alle
raadsfracties.
Het college van B&W en de gemeenteraad vormen één gemeentebestuur, maar hebben elk een eigen
verantwoordelijkheid. Dat heet
dualisme. De beide onderzoekers
komen tot de conclusie dat het in
de afgelopen jaren is doorgeschoten
naar opportunisme. Zij hebben de
482 raadsbesluiten die in deze periode zijn genomen, tegen het licht
gehouden. Daarbij is gekeken in
welke mate de drie coalitiepartijen
eensgezind zijn opgetreden om hun
beleidsplan te realiseren. En er is
ook gekeken naar het stemgedrag
van individuele raadsleden.
Verdeelde stemming
Uit het rapport blijkt dat de raad
292 keer unaniem stemde. In 190
gevallen was er een verdeelde
stemming. Dat is op zich heel
gebruikelijk. Maar men zou mogen
verwachten dat in ieder geval de
drie coalitiepartijen gezamenlijk
zouden optrekken Dat blijkt tegen
te vallen. Van de 190 stemmingen
toonden de coalitiepartijen zich
slechts 78 keer eensgezind en stemden ze 112 keer verdeeld. Wanneer
er een uitsplitsing gemaakt wordt
naar het aantal voorstellen dat door
het college is gedaan dan blijkt dat
slechts in 21 van de 59 gevallen de
coalitiepartijen hun eigen college
eensgezind steunden. In 38 gevallen
was men het onderling oneens.

Vinkeveen-Abcoude zetelt in Vinkeveen. Yoga en meditatie kent een
tweetal organisaties die actief zijn op
dit gebied.
Maatschappelijk
Maatschappelijk zijn Abcoude en
Baambrugge ook georganiseerd.
NBvP Vrouwen van Nu organiseert
activiteiten. De vereniging dorpsbelangen staat voor de belangen van
de Baambruggers en het Dorpshuis
de Vijf Bogen draagt zorg voor het
dorpshuis waar vele Baambruggers
en anderen elkaar ontmoeten.
Amnesty kent een afdeling Abcoude

Onderlinge verdeeldheid
De onderzoekers hebben ook geturfd hoe eensgezind de afzonderlijke fracties waren. Zij vinden dat
hieraan ook is af te meten hoeveel
vertrouwen de kiezer in de partijen
kan hebben. De eenmansfracties
D66 en VVW stemmen uiteraard
niet verdeeld. De Combinatie en
ChristenUnie/SGP hebben in alle
gevallen eensgezind gestemd. VVD
stemde slechts twee keer verdeeld.
Gemeentebelang deed dat acht
keer, hetgeen veel is voor een tweemansfractie. Bij RVB was men het
15 keer onderling oneens. Kampioen onduidelijk stemgedrag was
het CDA waar men het maar liefst
27 keer niet met elkaar eens kon
worden. Enkele maanden geleden is
zelfs een van de fractieleden uit de
fractie gestapt.
Conclusies
De beide onderzoekers hebben
ook gekeken naar de besluiten zelf
en vastgesteld dat die verdeeld
zeker ook bij grote zaken als het
estafetteproject, de herindeling en
Marickenland heeft gespeeld.
Het rapport komt dan ook tot de
conclusie dat de drie coalitiepartijen hun beloften aan de kiezers niet
hebben waar gemaakt en dat hun
opportunistisch optreden afbreuk
heeft gedaan aan het gezag, de
geloofwaardigheid en de bestuurskracht van het gemeentebestuur.

Het volledige rapport is na te lezen op
de website van ChristenUnie/SGP.
Hendrik Palm neemt afscheid als
fractievoorzitter van deze partij en zijn
dochter Trineke, onderzoeksmaster
student politicologie, is kandidaat voor
de komende raadsverkiezingen.
en Baambrugge en de Stoab doet
ontwikkelingssamenwerking namens
Abcoude en Baambrugge.
Ook Unicef heeft een steunpunt in
Abcoude en de Lionsclub kent een
afdeling Abcoude-Baambrugge.
Vluchtelingenwerk organiseert
haar activiteiten binnen stichting de
Tympaan.
Stichting de Oppepper verzorgt gratis
verwenmomenten voor chronisch
zieken en de Thuishulp Nederlandse
Patienten Vereniging zetelt in Baambrugge.
Abcoude kent ook een wereldwinkel
en een afdeling van De Zonnebloem.
Bovendien heeft Abcoude de beschikking over een NS-Station en is er een
theater, het Piet Mondriaan Theater.
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Stemgeluid
Nog 12 dagen resten ons tot
de Gemeenteraadsverkiezingen.
Heeft u uw keus al gemaakt? Of
behoort u nog tot de zogeheten
zwevende kiezers?
Misschien dat deze speciale
Verkiezingskrant u kan helpen.
Acht politieke partijen betreden
de arena op 24 november.
Alle acht hebben we ze in de gelegenheid gesteld hun speerpunten,
kandidaten en/of verkiezingsprogramma in deze Verkiezingsbijlage kenbaar te maken.
Alle partijen –op D66 en Lijst8
na– hebben daar ook gevolg aan
gegeven.
De deelnemende partijen hebben
op ons verzoek bovendien hun
verkiezingsposter ingezonden.
Knip de partij van uw keuze uit en
plak de miniposter op uw raam.
Een makkelijker manier om kleur
te bekennen is er niet!
Wilt u dat úw stem gehoord
wordt? Vindt u dat het anders
moet? Ga dan in elk geval stemmen op 24 november. Een goede
opkomst is tenslotte in ieders
belang.
De redactie.

foto peter bakker

De kiezers hebben gesproken...en dan?

Op weg naar een nieuw gemeentebestuur
Op 24 november gaan de inwoners van De Ronde Venen, Abcoude en Baambrugge naar de stembus om hun stem uit te brengen op die partijen en
die mensen die ze het bestuur van de nieuwe gemeente toevertrouwen. Nadat op basis van de verkiezingsuitslag de raad wordt samengesteld zal er
flink aangepakt moeten worden om binnen een paar weken een coalitie te vormen, een college samen te stellen en het eens te worden over een
coalitieakkoord. De benoeming van een burgemeester voor de nieuwe gemeente zal nog even op zich laten wachten. Dat gebeurt naar verwachting
op zijn vroegst in juni 2011. Tot die tijd krijgen we vanaf 1 januari een waarnemend burgemeester.
door piet van buul en rob isaacs
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Zo mogelijk en waarschijnlijk wordt
op 24 november in de loop van de
avond de uitslag bekend. Er wordt
weer met het potlood gestemd,
dus het tellen zal wat langer gaan
duren dan voorgaande jaren. In de
loop van 25 november is de exacte
uitslag bekend en dan weten we
ook wie er eventueel met voorkeurstemmen is gekozen.
Dan is dus ook bekend hoeveel van
de 27 beschikbare zetels elke fractie in de nieuwe raad gaat bezetten.
Vervolgens moeten de politieke
partijen met elkaar uitzoeken
welke partijen samen een coalitie
gaan sluiten en een college gaan
vormen. De fractievoorzitter van de
grootste partij zal daar, zoals ook
bij andere verkiezingen gebruikelijk, het initiatief toe nemen.
Bij die besprekingen zoekt men om
te beginnen naar een meerderheid
in de raad. Vervolgens wordt afgetast of partijen het inhoudelijk met
elkaar eens kunnen worden over
een programma voor de komende
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periode 2011-2014. In het voorjaar
van 2014 gaan we weer in de pas
lopen met de landelijke gemeenteraadsverkiezingen.
De wethouders
Partijen moeten het bij die besprekingen ook eens worden over het
aantal wethouders en de verdeling
van de portefeuilles. Vervolgens
kunnen er namen van wethouders
worden ingevuld. Partijen die een
wethouder mogen leveren, kunnen iemand voordragen die op
de kieslijst stond. Is betrokkene
gekozen dan komt hij of zij niet in
de raad en schuift automatisch de
volgende op de uitslagenlijst door
naar de raad. Maar een partij kan
ook iemand naar voren schuiven
die niet aan de verkiezingen heeft
meegedaan.
Oude en nieuwe raad
Half december vergaderen de oude
raden nog één keer om de laatste
zaken af te handelen en wordt er
afscheid van de raadsleden genomen. Hun formele zittingsperiode

loopt tot 31 december 2010. Intussen dienen de nieuwe raadsleden
hun geloofsbrieven in en worden die
formeel bekeken. Op drie januari
komt dan de nieuw gekozen raad
bij elkaar en worden de raadsleden
beëdigd. Als het goed is wordt dan
ook het inmiddels overeengekomen
coalitieakkoord in de raad vastgesteld. En daarna kan men aan de
slag.
Nieuwe burgemeester
Als per 1 januari de nieuwe
gemeenteraad aantreedt, is er nog
niet direct een nieuwe burgemeester. Eerst dient een profielschets
voor de nieuwe burgemeester
te worden te worden opgesteld
en wordt een aantal raadsleden
benoemd tot lid van de vertrouwenscommissie. Dan wordt de
vacature opengesteld en kunnen
burgemeesterskandidaten hun
reacties insturen. De Commissaris
van de Koningin maakt hieruit een
selectie, die wordt besproken met
de vertrouwenscommissie. Op basis
van gesprekken met de kandidaten
doet de vertrouwenscommissie een
aanbeveling, die door de gemeenteraad wordt besproken. Vervolgens
doet de raad een aanbeveling aan
het Ministerie van Binnenlandse
Zaken, dat op zijn beurt een voordracht doet aan het kabinet. Pas
na instemming van het kabinet kan
de nieuwe burgemeester worden
benoemd. Dat gebeurt door de
Koningin. De verwachting is, dat de
hele procedure niet voor de zomer
zal zijn afgerond. Tot die tijd krijgt
De Ronde Venen een waarnemend
burgemeester. Wie dat is, is op dit
moment nog niet bekend.

Net als bij de Tweede Kamerverkiezingen worden de stemmen weer handmatig geteld. Een enorme klus!

Overzicht stembureaus

U kunt zelf kiezen in welk stembureau
in De Ronde Venen of Abcoude u
stemt.
1. Gemeentehuis, Raadhuisplein 1,
Mijdrecht
2. Partycentrum De Meijert,
Dr J. vd Haarlaan 4, Mijdrecht
3. Verzorgingstehuis Gerardus
Majella, Bozenhoven 157, Mijdrecht
4. Verenigingsgebouw Ons Streven,
Engellaan 3a, Amstelhoek
5. De Springbok, De Hoef Oostzijde
61a, De Hoef
6. PCBS De Hoeksteen, Eendracht 6,
Mijdrecht
7. Veenlanden College, Diamant 9,
Mijdrecht
8. OBS De Trekvogel, Karekiet 49,
Mijdrecht
9. OBS Molenland, Molenwiek 48,
Mijdrecht
10. Zorgcentrum Maria-Oord,
Herenweg 69 Vinkeveen
11. Voormalige basisschool
De Poldertrots, Botsholsedwarsweg 2d, Waverveen
12. PCB Prinses Beatrix, Veenweg 118a,
Wilnis
13. NH Verenigingsgebouw,
Herenweg 207, Vinkeveen
14. EHBO gebouw Lucas,
Pijlstaartlaan 1a, Vinkeveen
15. Verzorgingstehuis Zuiderhof,
Futenlaan 50, Vinkeveen
16. NH Gebouw De Roeping,
Kerkstraat 12, Wilnis
17. OBS Willespoort, Vossestaart 1,
Wilnis
18. Gemeentehuis (raadzaal),
Raadhuisplein 3, Abcoude
19. Gemeentehuis (commissiekamer),
Raadhuisplein 3, Abcoude
20. De Angstelborch, Dorpszicht 22a,
Abcoude
21. Dorpshuis De Vijf Bogen, Prinses
Margrietstraat 10, Baambrugge
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STEM LOKALE KRACHT !
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Lokale Kracht
1. Ingrid Lambregts - Wilnis
2. Jobke Vonk - Abcoude
3. Jan Rouwenhorst - Mijdrecht
4. Nico de Dood - Waverveen
5. Piet Kooyman - Abcoude
6. Emiel Hoogendijk - Wilnis
7. Aat Hoogstraten - Mijdrecht
8. Jonathan van Diemen - Mijdrecht
9. Martien Stigter - Abcoude
10. Rein Kroon - Wilnis
11. Robert Seisener - Vinkeveen
12. Ria de Korte - Baambrugge

CDA IN BEELD
5

Woningbouwproject IJsvogel Baambrugge
Op 29 mei 2010 is de wijk IJsvogel in Baambrugge officieel geopend
door wethouder Jobke Vonk-Vedder samen met Tom Burgers van
Westhoek Wonen. Deze woonwijk omvat naast 43 woningen ook een
nieuwe ijs- en skeelerbaan, een clubhuis voor IJsclub Baambrugge
en een speeltuin. Het woningbouwprogramma omvat onder andere
15 appartementen specifiek voor senioren, 5 sociale koopwoningen
en 5 huurwoningen. Ook in de nieuwe gemeente zet het CDA zich in
voor woningbouw en voorzieningen afgestemd op de behoefte van de
inwoners.

Sabine Uitslag

Gebiedsontwikkeling met draagvlak

Maandag 15 november 2010 komt
CDA tweede kamerlid Sabine Uitslag op werkbezoek in de gemeente
De Ronde Venen in het kader van
haar “Tour de nurse”. Sabine zal
een bezoek brengen aan Maria
Oord waar ze in gesprek gaat met
bewoners en verzorgenden. Hierna
zal zij rondgeleid worden in Servicepunt Vinkeveen, waar u haar om
16.00 uur kunt ontmoeten.

In de polders Groot Mijdrecht, Groot Wilnis-Vinkeveen
en De Bovenlanden maakt het CDA zich sterk voor
gebiedsontwikkeling met maximaal draagvlak. Dit leidde
in de afgelopen periode tot overeenstemming over de
Veenribbenvariant voor Groot Mijdrecht Noord, een
Bestemmingsplan Marickenland met PlusPlan en een
gebiedsconvenant voor Groot Wilnis-Vinkeveen (zie
foto). Ook voor De Bovenlanden is een oplossing met
draagvlak in zicht.

Prijs voor beste dienstverlening
CDA wethouder Dienstverlening Ingrid Lambregts toont trots de prijs die de
gemeente De Ronde Venen in 2008 won voor haar dienstverlening. De jury,
met o.a. staatssecretaris Ank Bijleveld en nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer, was vol lof voor de wijze waarop de gemeentelijke servicenormen
van onderaf ontwikkeld waren en de betrokkenheid van de inwoners daarbij.
Dit hoge niveau wil het CDA ook in de nieuwe gemeente waarmaken.

CDA Film
De CDA kandidaten laten hun
Lokale Kracht dit weekend zien
op Midpoint tv. Wij wensen u veel
kijkplezier! De filmpjes zijn ook te
zien op de CDA website.

Steun Lokale Kracht!
Hang de CDA poster zichtbaar op
en maak kans op één van de tien
CDA-taarten.

Levensreddende AED’s
De gemeente, verenigingen, een fysiotherapeut, het Rabo
Dichtbijfonds en inwoners werkten nauw samen in het
AED-projekt (defibrillatoren). Uiteindelijk zijn 22 AED’s
aan verenigingen en instanties geschonken. Ook was er
voor bedrijven, scholen en wijkcomités de mogelijkheid
een AED met korting aan te schaffen. Een mooi staaltje
van samenwerking, zoals het CDA dat graag ziet. Op de
foto wordt de AED overhandigd aan tennisvereniging
Wilnis.

Idee eerste kinderraad snel gerealiseerd
13 juni 2009 werd de fietscrossbaan, het winnende idee van de
allereerste kinderraad in 2008, op feestelijke wijze geopend door
leerlingen van de toenmalige groep 8 van basisschool De Eendracht. Wethouder Sport Ingrid Lambregts maakte haar belofte
aan de kinderen en de gemeenteraad waar: Snelle realisatie, zodat de initiatiefnemers zelf kunnen crossen. Het CDA wil de jeugd
ook in de nieuwe gemeente bij de politiek betrekken.

Meer CDA successen & het verkiezingsprogramma vindt u op
www.cda.nl/derondevenen of www.cda.nl/abcoude

Voor U !!
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De kernpunten voor U op een rij:
1. U, de inwoner, staat voor
Ronde Venen Belang centraal.
Als lokale inwonerspartij, niet
gebonden aan een landelijke
politieke partij, richt Ronde Venen
Belang zich geheel op wat voor u
als inwoner, van belang is.
2. Klantvriendelijker gemeente
U bent de opdrachtgever, financier
en klant van de gemeente. Daarom
moet de gemeente de service,
kwaliteit en betrouwbaarheid voor
u en inspraak door u vergroten.
3. Beter financieel beheer
Uw geld kan door de gemeente
efficiënter besteed worden. Een
goede bedrijfsvoering en minder
inhuur van extern personeel levert
besparingen op.

4. OZB zo laag mogelijk
Het OZB tarief kan op het niveau
van de huidige gemeente De Ronde
Venen blijven. U mag niet de dupe
worden van de herindeling.

5. Onderhoud wegen voor uw
veiligheid en die van uw kinderen
Bezuinigingen mogen niet ten
koste gaan van wegenonderhoud.
Tenslotte gaat het om uw veiligheid en die van uw kinderen!

6. Het Groene Hart op de juiste
plaats
U woont in een bijzonder gebied:
Het Groene Hart. De kwaliteit
moet in stand blijven. Natuur moet
goed samen gaan met wonen,
economie en recreatie.
7. Wonen voor u en uw kinderen
U en uw kinderen moeten in
De Ronde Venen kunnen blijven
wonen. Bouwen voor starters
(tenminste 25% van de nieuwbouw) maar ook leeftijdsbestendig. Ronde Venen Belang kiest
voor diversiteit van woningen en
woonmogelijkheden, ook in het
landelijk gebied.
8. Actief kernenbeleid en behoud voorzieningenniveau

Voor het volledige programma, ga naar:

DE VERKIEZINGSKRANT

Uw gemeente kent de charme
van kleine kernen: houdt deze
kleinschalig! Ronde Venen Belang
wil het voorzieningenniveau en
de leefbaarheid tenminste op het
huidige peil houden.
9. Verdediging (leef)milieu
Uw leefgenot staat centraal. Wij
willen een aangename leefomgeving in elke wijk en kern zodat u
zich in deze gemeente echt thuis
(blijft) voelen. Met het oog op de
lange termijn en de generaties na
u staan duurzaamheid en milieubewustheid centraal.
10. Recreatie
Uw kwaliteit van leven verbetert
door sport, uitgaan, cultuur en
andere vormen van recreëren.
Dit moet de gemeente van harte
stimuleren, waar zij dat kan en
soms ook moet.
11. Participatie en toepassing
Wet Maatschappelijke ondersteuning
Net als u moet iedereen mee kun-

nen doen aan De Rondevener samenleving. Wij willen een gemeenschap waarin inwoners ongeacht
afkomst, beperking, uiterlijk of
sekse mee kunnen doen.
12. Veiligheid en handhaving
(controle op regels)
U wilt veilig wonen en werken.
Ronde Venen Belang wil een
gemeente die de handhavingstaken
serieus neemt en uitsluitend regels
stelt die zij ook kan en zal handhaven. Wij stellen hierbij “Mensen
boven regels”
13. Bereikbaarheid·
U heeft belang bij beter openbaar
vervoer. Niet u, of de gemeente,
maar de provincie moet dat betalen. De provincie heeft namelijk
diverse lijnen geschrapt uit kostenoverwegingen.
14. Gemeente dichter bij de
inwoners
Uw en ons streven is serviceloketten in elke kern. Een breed
loket wel te verstaan, gemakkelijk

toegankelijk en waar gepaste hulp
wordt geboden en uw vragen
worden beantwoord.
15. Algeheel pardon recreatiewoningen
De gemeente moet uw recreatiewoning een woonbestemming
geven, als de woning en u als
bewoner voldoen aan de wettelijke
eisen. Hierdoor komt een eind aan
illegale praktijken en wordt bespaard op kosten van handhaving.
16. N201
Door de aanpassingen van de
N201 vraagt u om een heldere
aanpak tussen het nieuw te bouwen aquaduct en de A2. Alleen als
er een tunnel komt bij Vinkeveen
kan de N201 uitgebreid worden
naar een 4-baansweg.
17. Bestuurscultuur.
U moet er op aan kunnen dat
bestuurders en ambtenaren
beoordeeld, aangesproken en
afgerekend kunnen worden voor
hun fouten.

www rondevenenbelangnl
www.rondevenenbelang.nl

de énige echte lokale partij!

RONDE VENEN BELANG

UITGELICHT

LIJST 2

Ronde Venen Belang is - als echte lokale inwonerspartij - strijdvaardig, niet gebonden aan landelijke politieke partijen en hoeft dus geen rekening te houden met een landelijke partijfilosofie of partijprogramma. Niet onlogisch
dat Ronde Venen Belang ook binnen de coalitie zich duaal heeft opgesteld. Bij de beoordeling van voorstellen is
ook deze raadsperiode voortdurend gekeken of de voorstellen gunstig waren voor de inwoners.
Ronde Venen Belang gaat hiermee uiteraard door.
Raadswerk stopt niet in de raadszaal
Ronde Venen Belang is een partij, die zeer dicht bij de inwoners staat. Gemeentepolitiek is voor de inwoners en
niet voor de bestuurders. De fractie is ook de laatste raadsperiode zeer vaak benaderd door inwoners met vragen
en suggesties. Vaak resulteerde dit in vragen aan het College, maar ook in voorstellen.
Bij vragen van inwoners is steevast het antwoord: “We beloven niets, alleen dat we ons best doen”. Dat heeft in
vele gevallen tot een oplossing geleid. Soms is aan een situatie niets te doen, maar als je dan uitlegt waarom iets
werkelijk niet kan, ontmoeten wij bijna altijd begrip.
Programma VOOR U !
Het programma van Ronde Venen Belang kent een aantal kernpunten. Deze kernpunten zijn allen op de inwoner,
dus op U als inwoner gericht. De kernpunten staan hieronder, maar ook op de website www.rondevenenbelang.nl
kort en bondig vermeld. Indien de lezer meer wil weten kan hij doorklikken naar het programmaonderdeel waar
het kernpunt uitgebreid staat beschreven.
En dit zijn de mensen die het voor u gaan doen

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Quassima Asafiati

Yvonne de Boer

Op 6 staat Quassima
Asafiati, geen onbekende in de
gemeente(politiek). Quassima
zet zich op diverse fronten in
voor de participatie en integratie van vrouwen, ongeacht
afkomst of religie. Voor haar
activiteiten heeft zij kortgeleden de stichting Multi Mondo
opgericht. Ronde Venen Belang is dan ook oprecht trots
dat Quassima zich bij Ronde
Venen Belang heeft aangesloten. Met Quassima geeft
Ronde Venen Belang echt
inhoud aan verjonging van de
politiek, maar dan ook met
kwaliteit en passie. Quassima
wil zich vooral concentreren
op welzijn, cultuur, onderwijs
en sport.

Yvonne de Boer is ondernemer.
Naast een grote kapsalon in het
AMC heeft zij een advies en
trainingsorganisatie.
Yvonne heeft landelijke
bekendheid gekregen doordat
zij als oprichtster de motor is
achter Stichting Haarwensen.
Deze stichting verzorgt kosteloos pruiken van echt haar voor
kinderen, die vanwege een
behandeling tegen kanker, hun
haar verliezen. Yvonne heeft
door haar achtergrond en ervaring belangstelling voor alle
zaken, maar wil zich concentreren op alles wat met jongeren
te maken heeft.

xxxx_RVB_265x390:Opmaak 1

03-11-2010

10:38

Pagina 1

DE VERKIEZINGSKRANT 		

7

1.
Jacques Dekker

RONDE VENEN BELANG

2.
Anco Goldhoorn
3.
Mirjam Verbruggen
4.
Joppe de Ree
5.
Jan Willem Koedam
6.
Quassima Asafiati
7.
Yvonne de Boer
8.
Jaap Jan Bulthuis
9.
Paul Hageman
10.
Hans van Zwieten
11.
Jack Hoogenboom
12.
Sandra van Nie
13.
Eline Rass
14.
Wim Koolhaas
15.
Toon van der Meer

FOTOGRAFIE PAUL RAPS

Lijst

www.rondevenenbelang.nl

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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Speerpunten per dorp
• Vinkeveen
- Meer voorrang voor fietsers en
veilige oversteekplaatsen.
- Stimuleren vestiging van
ondernemers in het oude dorp.
• Baambrugge
- Het dorpshuis wordt verbeterd
en blijft in eigen beheer.
• Mijdrecht
- Vrachtverkeer uit de 		
woonwijken, maatregelen als op
de Dukaton.
• Abcoude
- Beperken autoverkeer Gein
Noord.
- Behoud van het zwembad.
• Wilnis
- Stimuleren vestiging van
ondernemers in het oude dorp.
• Amstelhoek
- Een verkeersluwe Irenebrug.
- Er moet een nat bedrijventerrein komen.
• Waverveen
- Geen 4-baans N201 langs
Waverveen.
• De Hoef
- Behoud basisschool.
- Behoud Springbok.

“Wij staan voor Groen en Sociaal”

1

Interview met onze lijsttrekker Ernst Schreurs

Ernst Schreurs (53) is lijsttrekker voor de nieuwe vereniging LokaalSociaal, opgericht door PvdA, GroenLinks
en onafhankelijke progressieven. Een unieke samenwerking
in de nieuwe gemeente De Ronde Venen, die een krachtig team heeft opgeleverd en een lijst van maar liefst 37
kandidaten. Ernst is ondernemer in Mijdrecht, woont in
Vinkeveen en is al 15 jaar raadslid.

1.
2.
3.
4.

Elk dorp telt
Toekomstgericht bouwen
Veilig en groen
Sociaal en Betrouwbaar

Ons programma richt zich nadrukkelijk op de leefbaarheid in de dorpen en kernen. Hele programma
zien? www.lokaalsociaal.info

Ontwerp poster:
Graphix dtp & design, Mijdrecht
Portretfoto’s:
Michel Honig, Amsterdam

2
Esther Grondijs

Met welke punten gaat PvdA-GroenLinksLokaalSociaal de verkiezingen in?
Ernst: “Voorop staat dat elk dorp telt. Dat is onze inzet. Bewoners van ieder
dorp moeten ideeën en vragen kwijt kunnen en tijdig kunnen meepraten over
zaken die henzelf en hun omgeving aangaan. Wij willen dat er een actieve
dorpsraad in elke kern komt en dat er ook een gemeentelijke ombudsman komt
waar inwoners met klachten terecht kunnen. Onze samenwerking is erop gericht
een zo groot mogelijke groep een stem te geven in de nieuwe gemeente. Dat er
daarbij keuzes gemaakt zullen moeten worden is ook duidelijk. Denk daarbij aan
een financieel gezonde en sluitende begroting, dat is in ieders belang. Wij kunnen
ons niet permitteren om gaten in de begroting te laten vallen. Maar die keuzes
willen we samen met de inwoners maken. Politiek hoeft niet ver van de burgers
af te staan, integendeel.”

Hoe “groen” is de nieuwe
vereniging?
“Het Groene Hart is een belangrijke
groene zone in Nederland. Dit moet zo
blijven. PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal zal altijd zoeken naar de beste balans tussen mens, economie en milieu.
Duurzame energie is een voorwaarde,
net als duurzaam waterbeheer. Maar
we willen ook dat het groene hart
groen blijft en dat er geen vierbaans
wegen worden aangelegd. Dat ‘groen’ belangrijk is voor ons, blijkt eigenlijk uit
ons hele programma. Op het gebied van werk en milieu willen wij bijvoorbeeld
één bedrijvenloket voor bouwplannen, vergunningen en arbeidsmarktvraagstukken. Met dit bedrijvenloket willen wij ook, door advies en kortingen, groene
investeringen aanwakkeren. Duurzaam ondernemen heeft de toekomst. Daarom
willen wij een actief vestigingsbeleid van duurzame bedrijven voeren en zijn we
voorstander van starters- en microkredieten voor nieuwe ondernemingen.”

De afgelopen jaren heb je je vooral beziggehouden met ruimtelijke ordening en woningbouw. Wat wil LokaalSociaal daarmee doen de komende
jaren?

PvdA-GroenLinksLokaalSociaal staat
voor:

“Wij zullen ons richten op de leefbaarheid in de dorpen en kernen”

“Wij willen een woningbouwprogramma realiseren dat aansluit op de behoefte
van de lokale bevolking. Minstens 30% echt betaalbare woningen voor starters,
die ook voor starters beschikbaar blijven. Daarnaast een gevarieerd woningaanbod voor alle doelgroepen uit onze gemeente, waarbij duurzaam en levensloopbestendig bouwen een must is. Maar extra bouwen in kwetsbare delen van onze
kernen en in het buitengebied willen we niet. Absoluut niet.”

Heb je zelf nog een punt dat je naar voren wilt halen?

Tweede op de lijst is Esther Grondijs (53). Zij
woont al bijna 20 jaar met haar gezin in Baambrugge, is jurist en heeft gewerkt bij een bank. De
laatste jaren was zij gemeenteraadslid in Abcoude.
“We zitten in de raad om dingen mogelijk te maken!”, is een gevleugelde uitdrukking van haar .

Het verkeer wordt steeds drukker in De Ronde Venen. Wat gaan
jullie daar aan doen?
“Meer wegen aanleggen helpt niet,” zegt Esther. “Dat trekt alleen maar
meer verkeer aan en maakt de dorpen minder leefbaar. Het openbaar
vervoer kan daarentegen beter, zodat mensen comfortabel en snel vanuit
elk dorp kunnen reizen naar een NS-station of bedrijventerrein. Nu is men
te veel aangewezen op de auto. Waar mogelijk moet ook de fiets weer
voorrang krijgen. Kijk naar de Bonkestekersweg en de Reigerstraat in
Vinkeveen, daar ontbreken veilige oversteekplaatsen voor fietsers.”

Is PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal klaar voor bestuursverantwoordelijkheid?
“Jazeker. Wij willen graag in het college. Vandaar onze kreet Sociaal
en Betrouwbaar. Wij hebben de kwaliteit in huis om een goede wethouder te leveren. Maar uiteraard zijn we afhankelijk van de uitslag van de
verkiezingen en de uitkomst van de coalitieonderhandelingen. Wij sluiten
niemand uit, maar willen wel een nieuw fris bestuur, haha!”

Onderwijs en cultuur komen er bij het nieuwe kabinet karig vanaf.
Wat kunnen wij op dit gebied van PvdA-GroenLinksLokaalSociaal verwachten?
Esther: “Inderdaad biedt het nieuwe kabinet niets extra’s voor onderwijs
en leraren. Er wordt flink gekort op passend onderwijs, juist de meest
kwetsbare kinderen worden hiervan de dupe. Ons uitgangspunt is: Iedereen
naar school. Wij willen Brede scholen, waar ruimte is voor meer activiteiten. Ook zullen wij ons hard maken voor betaalbaar vervoer voor leerlingen
die het nodig hebben, zoals die in het speciaal onderwijs. Cultuur bindt en
hoort er gewoon bij als je dorpen leefbaar wilt houden. Ieder dorp moet
daarom haar eigen dorps- of cultuurhuis hebben. Vooral voor onderwijs en
cultuur geldt dat de mensen in het gebied er op vooruit moeten gaan met
de fusie, en niet andersom.”

“Elk dorp telt”, staat er op jullie verkiezingsaffiche te lezen. Wat
houdt dat in?

“Jazeker! Ik maak me kwaad over wat de regering doet met de subsidies voor
jonggehandicapten en de sociale werkvoorziening. De verantwoordelijkheid
voor de sociale werkvoorziening gaat naar de gemeenten, maar we krijgen er
tegelijkertijd bezuinigingen bij. Als je weet dat het voor de mensen die nu in
de sociale werkvoorziening zitten, echt vreselijk moeilijk is om aan werk te
komen, dan doe je zoiets toch niet. Je verbant de mensen dan naar de bijstand,
alsof dat helpt! Ik wil me er in onze gemeente sterk voor maken, dat we die
arbeidsplaatsen behouden. Voor iedereen geldt dat we het liefst aan het werk
blijven. Dat stukje zekerheid moet je blijven bieden. De gemeente kan daar
zelf ook iets aan doen door bijvoorbeeld bouw- en onderhoudsprojecten eerder
uit te voeren. En als inwoners toch hun baan verliezen, dan willen we meer
begeleiding kunnen bieden en trainingsmogelijkheden. Zeker voor langdurig
werklozen.”

“Ons programma richt zich nadrukkelijk op de leefbaarheid in de dorpen en kernen. Dat wordt namelijk
de grote opdracht voor het nieuwe
gemeentebestuur. We willen er voor
zorgen, dat voorzieningen overal
dichtbij blijven. In alle kernen
willen we 24-uurs zorg realiseren
en kleinschalige zorginstellingen
bevorderen. Maar denk ook bijvoorbeeld aan een loket burgerzaken in
Abcoude, waar je je paspoort kunt
aanvragen en ophalen, zodat je
daarvoor niet twee keer naar Mijdrecht hoeft. Vooral voor oudere inwoners
en mensen zonder auto is dit van groot belang.”

24 november kunt
u stemmen voor uw
nieuwe gemeenteraad
van uw nieuwe
gemeente.

Kies een betrouwbare
vertegenwoordiging in
de gemeenteraad en
een bestuur dat doet
wat het zegt.

Stem lokaal,
stem sociaal,
stem groen,
stem voor de toekomst.

Stem PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal,
lijst 3.

w w w. l o k a a l s o c i a a l . i n fo
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Elk dorp verdient Lijst
Affiche Dorpskernen 500*700.indd2 2
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Uw dorp is de kern van ons beleid
Abcoude
- Realisatie busverbinding 		
NS station met alle kernen
- Vrachtverkeersluwe 30 km zones,
vermindering sluipverkeer
- Behoud van gevarieerde 		
middenstand in Hoogstraat
- Behoud van de werf
Amstelhoek
- Woningbouw, mogelijk gemaakt
door verkeersluwe N201
- Realisatie nat bedrijventerrein

Baambrugge
- Aanpassingen Dorpshuis
- Leefbaarheid kleine kern behouden
- IJsbaan/skeelerbaan ondersteunen
De Hoef
- Behoud Dorpshuis
Mijdrecht
- Realisatie woon-zorg gebied (incl.
winkels) op ex-ARGON terrein
- Nieuw sportpark in ‘de driehoek’
waaronder realisatie van een

landijsbaan gecombineerd met een
atletiekbaan
- Centrumplan: herinrichting tot een
aantrekkelijk en veelzijdig
winkelgebied
- Geen doorgaand vrachtverkeer
door woonwijken
Vinkeveen
- Uitbreiding winkelcentrum
Zuiderwaard
- Betere ontsluiting van het 		
plassengebied
- Verbetering van horeca en
vrijetijdsvoorzieningen rondom het

plassengebied
Waverveen
- Evenwichtige realisatie natuur- en
recreatiegebied Groot Mijdrecht
Noord Oost in nauwe 		
samenwerking met agrarische
ondernemers en bewoners
Wilnis
- Realisatie woon-zorg gebied
(incl. winkels) op ex-CSW terrein
- Bevorderen variatie winkelaanbod
in centrum
- Invulling van woningbouw in

Marickenzijde
- Inrichten natuur- en recreatiegebied Marickenland
Buitengebied
- Economisch en sociaal vitaal
houden
- Zorgvuldige samenwerking en
communicatie met ondernemers én
bewoners
- Ondersteunen eigen initiatief en
ondernemingszin

Onze kandidaten:
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Lijst 5

Kees Schouten
www.cusgp2010.nl

BETROKKEN EN STABIEL,
DAT MAAKT HET VERSCHIL
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ChristenUnie-SGP kiest voor een positieve instelling waarin gemeenschapszin weer voorop komt te staan. Wij kiezen ervoor om de eenzijdige gerichtheid op het individu in te ruilen voor een visie waarin relaties tussen mensen
en groepen van mensen centraal staan. Deze visie vindt haar oorsprong in ons christelijk geloof, dat ons leert om
God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. We vertalen dat heel praktisch b.v. in:
•
•
•
•

Goed minimabeleid, vooral voor gezinnen met kinderen en alleenstaanden/ouderen
Ruim aandacht voor mantelzorgers en vrijwilligers met oog voor waar zij bij geholpen zijn
Veiligheid op straat, de wijkagent weer meer zichtbaar
Creëren van laagdrempelige ontmoetingsmomenten tussen bevolkingsgroepen (onbekend maakt onbemind).

Dit is maar een greep van onze plannen voor de toekomst van onze nieuwe gemeente. Hieronder worden door de volgende vijf kandidaten van onze lijst nog een aantal speerpunten genoemd. Meer informatie over onze voorstellen vindt u
in ons verkiezingprogramma op onze website.
Spreekt dit u aan? Geef dan op 24 november uw stem aan ChristenUnie-SGP.
Kees Schouten
Lijsttrekker ChristenUnie-SGP 2010-2014.

Wim Stam

• verbetering Openbaar Vervoer tussen de kernen en • stimulering projecten voor duurzame energieoptussen Mijdrecht en Woerden (ontsluiting westen
wekking, zoals zonnepanelen, windenergie en biovan ons land via NS-station, bereikbaarheid Huisartmassaverwerking.
senpost en het Hofpoortziekenhuis). Buslijn 120 en • doorgaan met projecten voor warmte/koude-op126 ook naar station Abcoude (betere aansluiting
slag zoals in Westerheul.
treinverkeer).
• N201 op ons grondgebied tweebaans houden.

• waar mogelijk moeten de functies van landbouw en • actieve inzet voor het verkrijgen van subsidie voor
tuinbouw in onze gemeente behouden blijven. Boehet in stand houden van de rijksmonumenten in de
ren met hun bedrijf binnen de EHS moet perspecgemeente.
tief geboden worden om hun bedrijf (elders) voort • een evenwichtig gemeentelijk monumentenbeleid
te zetten.
om de cultuurhistorische waarden in onze gemeente te behouden voor de generaties na ons.
Arie Vossestein

• behoud van het landelijk karakter van het Geinge- • vervangen van het bestaande dorpshuis De Vijf Bobied en de landschappelijke waarde van het Baamgen in Baambrugge, dat een belangrijke functie verbrugse buitengebied
vult als ontmoetingsruimte en sportzaal via nieuw• een fietspad langs het Dokter van Doornplein in Abbouw in combinatie met woningbouw (financieel
coude, voor een veilige fietsverbinding tussen de
draagvlak).
kern, de scholen en het station.
Harmen Hoogenhout

• geen winkelopenstelling op zondag en zeker geen • samenhangend pakket maatregelen om de eigen
verruiming van de huidige praktijk.
jeugdige inwoners te ondersteunen bij het vinden
• voortgaande revitalisering bedrijfsterrein Mijdrecht,
van een passende woning zoals startersleningen,
waarbij ondernemers ook worden aangesproken op
maatschappelijk gebonden eigendom, quota goedde staat en het aanzicht van hun bedrijfspanden
kope woningen in bouwprojecten.
• voorkomen uitholling van de winkelcentra door inperking van de detailhandel op de industrieterreinen

Trineke Palm

Kees Leeflang

• actief alcoholpreventiebeleid door zichtbare pu- • bij het aangaan van samenwerking geen instellinbliekscampagnes en door aanvullende maatregelen
gen uitsluiten op grond van levensovertuiging, ook
met betrekking tot b.v. verkoopleeftijd, sluitingsals dat een criterium is bij het personeels-aannametijden, etc.
beleid van die instelling.
• sluiting coffeeshop, de gemeente kiest voor de nul- • binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin een prooptie
gramma om echtscheidingen te voorkomen actief
promoten.
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SVAB-kandidatenlijst
1. Dick Kok (lijsttrekker),
Abcoude 59 jaar. Wethouder/
loco-burgemeester, werkzaam op
afdeling Burgerzaken in Muiden.
“De belangen van de inwoners
van Abcoude en Baambrugge zijn
reeds jaren mijn inzet en dat blijft
ook in de nieuwe gemeente zo”.
2. John Melkman, Abcoude 63
jaar. Fractievoorzitter SVAB,
jarenlang directeur bij een
commercieel bedrijf. Sinds kort
pensionado. Verschillende functies
in het vrijwilligerswerk. “Politiek
bedrijven met je gezicht naar de
burger maakt je kwetsbaar. De
politieke drempel voor de burger
laag houden”.
3. Ton Pepping, Abcoude 61 jaar.
Raadslid, ondernemer in Abcoude,
ex-brandweerman. “Ik zet me
in voor het algemeen belang van
Abcoude en Baambrugge. Dat
zal ik blijven doen in de nieuwe
gemeente”.
4. Margaret Guggenheim-Root,
Abcoude 61 jaar. Docent Nederlands. Raadslid met de portefeuille
het wel en wee van de mensen,
speciaal jongerenbeleid, ouderenbeleid. “Door mijn betrokkenheid
sta ik dicht bij de mens. Hierdoor
kan ik de dorpsbelangen van
Abcoude en Baambrugge blijven
dienen”.
5. Mijndert Goes, Abcoude 62
jaar. Reeds vele jaren actief voor
de SVAB. Organisator van het
maandelijks SVAB-spreekuur. “Ik
ben erg gesteld op Abcoude en
zet me ervoor in dat Abcoude en
Baambrugge mooie en leefbare
dorpen blijven”.
6. Curd van der Linden, Abcoude
39 jaar. Reeds jaren zelfstandig ondernemer, gevestigd in
Mijdrecht. “Mijn inzet zal zijn
betere voorwaarden te scheppen
voor ondernemers in de nieuwe
gemeente. Meer speelmogelijkheden voor onze kinderen met o.a.
trapveldjes”.
7. Judith Driessen-van der
Meché, Abcoude 34 jaar.
Freelance regisseur (tv). “Als
getogen Abcoudenaar is mijn leefomgeving met zijn buitengebied
voor mij van groot belang”.
8. Ad Hesp, Abcoude.
Gepensioneerd. Nog steeds werkzaam in de horeca. “Ik zal me nog
jaren inzetten voor de belangen
van Abcoude en Baambrugge”.
9. Rob Meijer, Abcoude 55 jaar.
Werkzaam bij de brandweer
Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. “Mijn inzet – als geboren
en getogen Abcoudenaar - is het
huidige voorzieningenniveau, de
sport en de cultuur in Abcoude
en Baambrugge te behouden; het
liefst te versterken. Ouderzorg en
veiligheid hebben mijn speciale
aan leefbaarheid en dorpsgerichte
activiteiten”.
11. Laurens Geerlings, Vinkeveen
(Winkeldijk) 23 jaar. Startend
ondernemer. Lijstduwer SVAB.
Actief bij o.a. het jongerencentrum The Tumult. “ Het is van
belang dat de (jeugd)belangen
van Abcoude en Baambrugge ook
binnen de nieuwe gemeente goed
verdedigd blijven”.
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Een stem op de SVAB is
een stem voor Abcoude
en Baambrugge
De SVAB heeft besloten ook na
de herindeling van Abcoude en De
Ronde Venen een rol te gaan spelen
in de nieuwe gemeenteraad.
De overweging om door te gaan
is, dat wij als lokale partij willen
blijven opkomen voor de belangen
van de inwoners van Abcoude en
Baambrugge.
Stellig ben ik van mening dat wij
als lokale partij het gedachtegoed
van de burgers van onze beide
kernen als lokale partij het beste
kunnen uitdragen in de nieuwe
gemeente. Onze kracht is in het
verleden al vaak genoeg gebleken:
dicht bij de burgers staan met een
luisterend oor.
Bij de start van de verkiezingscampagne in 2006 hadden wij als
thema: “Abcoude op de schop”
U heeft in de afgelopen vier jaar
kunnen merken dat hier veel uitvoering aan is gegeven.
Als portefeuillehouder Openbare
Werken is onder mijn verantwoordelijkheid het Centrumplan
gerealiseerd. Onderdeel van het
Centrumplan is “de derde brug”.
Na jaren procederen is de brug op
12 mei jl. feestelijk geopend. Maar
ook ’t Markvelt en de Hoogstraat
en Kerkplein liggen er weer prachtig bij.
Daarnaast ben ik ook trots op al die
andere wijken in Abcoude en Baambrugge die opnieuw voorzien zijn
van bestrating en riolering.
Ook ben ik blij, dat in mijn portefeuille als wethouder Ruimtelijke
Ordening een nieuw bestemmingsplan buitengebied is vastgesteld.

Zekerheid en duidelijkheid voor de
agrariërs en behoud van ons mooie
buitengebied.
Naar mijn gevoel is het werk in
Abcoude en Baambrugge nog niet
af. Vandaar dat wij graag willen
deelnemen in de nieuwe Gemeenteraad. Ik roep u daarom op uw
stem op de SVAB uit brengen. Een
stem op de SVAB is een stem voor
Abcoude en Baambrugge. Ik kan u
de verzekering geven dat wij met
name de belangen van u, inwoners
van Abcoude en Baambrugge in de
nieuwe gemeente zullen behartigen.
Met de mensen om mij heen die mij
al jarenlang trouw steunen moet
het lukken een krachtig geluid te
laten horen, waardoor wij ook in
De Ronde Venen invloed kunnen
uitoefenen.

dick kok
lijsttrekker svab

Betrokken bestuur
De SVAB staat voor een efficiënt
en herkenbaar betrokken gemeentebestuur dat communiceert met de
inwoners en die de inspraak/inbreng
van de inwoners op zijn waarde
beoordeelt. Om de betrokkenheid te
vergroten wil de SVAB werkschoenen-wethouders. Zet elk collegelid
in voor een bepaalde dorpskern.
De SVAB wil de politiek zichtbaar
maken met het gezicht naar de
burger, dat betekent laagdrempelige inspraak mogelijkheden voor
de burger, het serieus betrekken
van onder andere de dorpsraden
en wijkcomités en het voortzetten
van het succesvolle, laagdrempelige
maandelijkse SVAB-spreekuur, speciaal voor de inwoners van Abcoude
en Baambrugge

Woonlasten
De SVAB wil de woonlasten voor
de inwoners zo laag mogelijk te
houden. Uitgangspunt hierbij is de
OZB (Onroerend Zaakbelasting)
aanpassingen te beperken tot
maximaal inflatieniveau. Er moet
een sluitende meerjaren begroting
opgesteld en geaccordeerd worden.
De SVAB wil de inhuur van externe
adviseurs zoveel mogelijk beperken.

De Groene Hartgedachte
Wij steunen het versterken en
verder uitbouwen van de Groene
Hart-gedachte, want we moeten
zuinig zijn met het kwetsbare
buitengebied, waarbij de rand
van het Groene Hart, te weten het
buiten-gebied rond Abcoude (zoals
het Gein) zoveel mogelijk beschermd wordt. Dat geldt ook voor
de Vinkeveense Plassen, die zijn van
recreatief en economisch belang.
De SVAB wil kleinschalige ontwikkelingen toestaan bij recreatie,
zoals wandelpaden, fietsaansluitingen en ruiterpaden. De gemeente
moet goed overleg plegen met de
belangengroepen die het buitengebied goed kennen.

De Jeugd
De SVAB wil de naschoolse- en
kinderopvang faciliteren en optimaliseren; indien mogelijk binnen
het schoolcomplex. De SVAB steunt
onderzoek naar de haalbaarheid
van een gecombineerde basisschool
in Abcoude Zuid. De SVAB wil
het jongerenbeleid verder vorm
geven, mede onder leiding van
welzijnsorganisatie Tympaan. Het
jongerencentrum The Tumult in
Abcoude blijft op de huidige locatie.
De SVAB is voorstander van een
bredere functie van het jongerencentrum. De SVAB wil samen met
de scholen, de jeugdopbouwwerker
en andere betrokkenen een goed
jongerenbeleid ontwikkelen voor de
kernen Abcoude en Baambrugge.
De SVAB wil budget vrij maken om
boven de wettelijke taak het leerlingenvervoer voor basisschoolleerlingen buiten de eigen gemeente te

laten blijven plaatsvinden. Dit alleen
voor leerlingen die geïndiceerd zijn
voor het speciaal onderwijs. Als het
financieel mogelijk is voor leerlingen van de basisscholen in Abcoude
en Baambrugge moet het schoolzwemmen weer worden ingesteld.

Leefbaarheid
De SVAB is ervoor de leefbaarheid in de kleinere kernen zoveel
mogelijk te behouden. Dit door
prioriteit te geven aan de ontwikkelingen in die kernen van de
nieuwe gemeente door een bewust
kernenbeleid. De SVAB waardeert en stimuleert de sociaal,culturele- en sportactiviteiten
en initiatieven van onder andere
het Dorpshuis de Vijf Bogen in
Baambrugge, Het Piet Mondriaan
gebouw, Stichting Feestelijkheden
Abcoude en de Oranje Vereniging
Baambrugge.
Wij zijn voorstander van het
hanteren van het gelijkheidsbeginsel voor alle verenigingen binnen
de nieuwe gemeente De Ronde
Venen. Het is bekend dat de
SVAB er een groot voorstander
van is dat de basisschooljongeren
genoeg veilige en overzichtelijke
speelmogelijkheden hebben in
hun directe omgeving. Dus meer
trapveldjes, speelmogelijkheden.
De sportcomplexen dienen veilig
en goed onderhouden te zijn.

Veiligheid
De SVAB vindt dat er wijkagenten ingezet moeten worden in
Abcoude en Baambrugge, dit
bevordert de veiligheid. Daarnaast
dient er een politiepost in Abcoude
te blijven.

Verkeersveiligheid
De SVAB zal blijvend aandacht
geven aan een goede verkeersveiligheid in Abcoude en Baambrugge
(verder uitvoeren van het 30kmbeleid). Daarbij hoort het ontmoedigen van doorgaand autoverkeer
en het nemen van extra snelheidsmaatregelen.
De SVAB vindt het van groot belang
om de dienstverlening voor de inwoners van Abcoude en Baambrugge
te waarborgen. Er moet een loket
Burgerzaken open blijven in de
kern Abcoude, zolang het openbaar
vervoer van en naar Mijdrecht niet
optimaal is.

Wonen
De SVAB zal zich inzetten voor
betaalbare starters- en seniorenwoningen in de sociale sfeer en
de (goedkopere) vrije sector. De
SVAB streeft naar minimaal 30%
woningen in de sociale sfeer bij elk
bouwproject. Dus: betaalbare koop/
huurwoningen voor de doelgroep.
De SVAB wil naast een inkomenstoets, ook een vermogenstoets als
leidraad voor een sociaal woonbeleid. De SVAB zal elke regionale/
landelijke inzet tegen “scheefwonen” ondersteunen.
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Gemeenteraadsverkiezingen 2010

10 puntenlijst bedrijfsleven Abcoude-De Ronde Venen
Economische ontwikkelingen verdienen de aandacht van de politiek, ook in de nieuwe gemeente De Ronde Venen.
Daarom brengen wij, het georganiseerde bedrijfsleven in Abcoude-De Ronde Venen, met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 (in willekeurige volgorde) tien punten onder uw aandacht die de lokale en regionale economie
stimuleren. Wij rekenen er op dat onze suggesties bijdragen aan een weloverwogen paragraaf over economie in
verkiezingsprogramma’s en daarna in college- en raadsprogramma. U kunt als politieke partij het ondernemersklimaat
in de nieuwe gemeente De Ronde Venen positief beïnvloeden!

Goede communicatie gemeente-bedrijfsleven
Goed contact tussen gemeente en bedrijfsleven is zeer belangrijk voor de
lokale economie. Het bedrijfsleven vraagt de gemeente hier zowel bestuurlijk als
ambtelijk grote aandacht voor te hebben. In ambtelijk contact is een volwaardige
afdeling EZ inclusief een bedrijfscontactfunctionaris een eerste vereiste in de
dienstverlening richting de 4.300 bedrijven in de nieuwe gemeente.
Maak bedrijventerrein Mijdrecht toekomstbestendig
Bedrijventerrein Mijdrecht is het economische centrum van de gemeente.
Het gaat (nog) goed met het terrein, maar naar de toekomst toe zijn er
belangrijke aandachtspunten:
- voortvarende afronding van het lopende revitaliseringsproject;
- benutten van de ‘stationslocatie’ ten gunste van het bedrijventerrein,
onder andere voor het herplaatsen van functies die elders op het 		
bedrijventerrein ongewenst zijn;
- verbeteren bereikbaarheid bedrijventerrein in het licht van vele ruimtelijke
ontwikkelingen rondom het terrein (met speciale aandacht voor knelpunt
Industrieweg);
- strategie ontwikkelen voor toekomstige ruimtevraag gevestigde bedrijven,
wetende dat het bedrijventerrein vrijwel volledig uitgegeven is.
Blijf investeren in bedrijventerreinen
Bedrijventerreinen zijn en blijven de belangrijkste werkgelegenheidslocaties.
Bedrijventerreinen zijn in de context van het Groene Hart een schaars goed en
verdienen het gekoesterd te worden:
- blijf investeren in de kleinere bedrijventerreinen Voorbancken, Hollandse Kade
en Bovenkamp;
- realisatie van het ‘natte’ bedrijventerrein Amstelhoek is op korte termijn urgent
voor relocatie bedrijven die elders
in de gemeente ‘klem’ zitten;
- een klein lokaal bedrijventerrein in Baambrugge is een wens van lokale
ondernemers en kan bijdragen aan de leefbaarheid en vitaliteit van deze kern.
Zorg voor bereikbare winkelgebieden en voer actief centrumbeleid
Aantrekkelijke winkelcentra zijn van vitaal belang voor de gemeente.
Goede bereikbaarheid is een eerste vereiste. De gemeente garandeert een goede
bereikbaarheid, voldoende parkeergelegenheid en zorgt eventueel voor een
parkeerregulering in goed overleg met de ondernemersvereniging. Voor effectief
centrummanagement is medewerking van de gemeente onontbeerlijk; actueel is
het ondersteunen van een ondernemersfonds voor het centrum van Mijdrecht.
Om uitholling van de winkelgebieden tegen te gaan is strikte regulering van
detailhandelsactiviteiten op de industrieterreinen een must. Dit vergt (ook) een
actief handhavingsbeleid.
Tempo in uitvoering centrumplan Mijdrecht
Het masterplan Haitsmahof/Molenhof is een waardevolle impuls voor het centrum
van Mijdrecht. Spoedige realisering van dit plan staat hoog op de wensenlijst van
de hier gevestigde ondernemers. Speciale aandacht moet uitgaan naar de periode
van ‘werk in uitvoering’.

Aandacht voor snel groeiende groep zzp-ers.
Meer dan de helft van de 4.300 bedrijven in de nieuwe gemeente bestaat
uit zzp-ers (zelfstandigen zonder personeel). Deze groep is de afgelopen
tien jaar in aantal verdubbeld. De gemeente kan op de volgende manieren
inspelen op wensen en behoeften van deze flexibele professionals:
- medewerking verlenen aan initiatieven voor bedrijfsverzamelgebouwen 		
en/of het tijdelijk benutten van leegstaand vastgoed voor deze doelgroep;
- bedrijf aan huis mogelijk maken in alle bestemmingsplannen voor
woonwijken, zonder dat dit consequenties heeft voor de overige bedrijven;
- bij uitbesteding van ‘kleine klussen’ in eerste instantie kijken naar het 		
aanbod van lokale zzp-ers.
Ruimte voor passende economische activiteiten in het buitengebied
De gemeente kent een uitgestrekt buitengebied. Er is vraag naar ruimte
voor bedrijvigheid in het buitengebied (bijv. in de toeristisch-recreatieve
sfeer) en er is aanbod (in de vorm van vrijkomende agrarische gebouwen).
Regelgeving is vaak een onnodig belemmerende factor voor niet-agrarische
economische initiatieven in het buitengebied. Met maatwerk en een
duidelijk beleid, gebaseerd op behoud van landschappelijke waarden en het
tegengaan van (verkeers)overlast, kan de economie én de leefbaarheid van
het buitengebied een belangrijke impuls krijgen.
Goed en eerlijk aanbesteden
Maak (samen met buurgemeenten) een transparant aanbestedingsbeleid
zonder onnodige eisen. Focus op prijs/kwaliteit, maar biedt ook voldoende
ruimte voor lokale ondernemers. Zet als gemeente minstens 50% van je
aanbestedingen uit in de eigen regio. Knip de opdrachten daartoe waar
mogelijk op. Zaken doen met lokale bedrijven zorgt voor beperking van verkeersbewegingen en draagt bij aan het gemeentelijk duurzaamheidbeleid en
stimuleert de eigen economie en betrokkenheid van de lokale ondernemingen.
Veilige bedrijven en bedrijfsomgeving
Houd aandacht voor samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven
inzake veiligheid op basis van bestaande initiatieven zoals de Stichting
Beveiliging Bedrijventerreinen en ook door toepassing van het Keurmerk
Veilig Ondernemen voor Winkelgebieden en Bedrijfsterreinen. Daarnaast is
meer aandacht door de politiediensten noodzakelijk.
Minder regels en bureaucratie, transparante belastingen
Ondernemers zijn er in de eerste plaats om te ondernemen. De gemeente
kan ondernemers ondersteunen door zich servicegericht op te stellen:
- hef belemmeringen op en versnel procedures;
- laat de bedrijfscontactfunctionaris ondernemers begeleiden in hun
vergunningaanvragen langs de verschillende gemeentelijke loketten;
- belast zorgvuldig werkende ondernemers niet met overbodige controles
van vergunningen;
- geen stijging lokale lasten gedurende de crisis;
- dynamiek van regelgeving aanpassen aan de huidige algemene dynamiek
in economie en samenleving.

Deze tienpuntenlijst is opgesteld door Kamer van Koophandel Midden-Nederland, MKB-Utrecht en VNO-NCW Utrecht in samenwerking met de volgende
ondernemersverenigingen:
- VIB De Ronde Venen - www.vibderondevenen.nl
- OV-AB - www.ov-ab.nl
- HVM - www.handelsverenigingmijdrecht.nl
- ZZP De Ronde Venen - www.zzpderondevenen.nl
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de lokale ondernemersverenigingen of
onderstaande contactpersonen.
Kamer van Koophandel Midden-Nederland
Postbus 48
3500 AA Utrecht
030-2396600
Accountmanager:
Taco Jansonius
E tjansonius@middennederland.kvk.nl

MKB-Utrecht
Loodsboot 10
3991 CJ Houten
030-6369087
Regiomanager:
Helga Brenninkmeijer
E h.brenninkmeijer@mkb.nl

VNO-NCW Utrecht
Postbus 10475
7301 GL Apeldoorn
055-5222606
Regiomanager:
Veronique Vrendenbarg
E vrendenbarg@vno-ncwmidden.nl

