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WAT 
ANDERS!?



De afgelopen raadsperiode is voor alle gemeenten in Nederland een heel 
moeilijke geweest. Toch hebben de drie fuserende partijen op deze “woelige 
baren” samen veel bestuurskracht getoond. Daar zijn we allemaal trots op. 
Immers: “Als de zee kalm is, heeft iedere boot een goede kapitein”. Lokaal 
Halderberge biedt u niet alleen een grote en sterke lokale partij, maar ook een 
sterke politieke fractie, bekwame bestuurders en een realistisch en concreet 
verkiezingsprogramma. Nu bent u aan zet! STEM LOKAAL IN HET STEMLOKAAL! 
Stem op lijst 1. Het is de moeite zeker waard. 

De tijd van hanengedrag, cliëntelisme en populisme is wat mij betreft voorbij.
Binnen de gemeenteraad zullen we op een professionele manier ons bezig moeten 
houden hoe we onze toekomst in Halderberge en binnen de  regio gestalte 
kunnen geven. We moeten samen durven te veranderen omdat de tijden veranderen. 
De veranderende overheid, vraagt selfservice oplossingen voor en van de burgers. 
Co-creatie past bij deze overheid van morgen en bij de burger van vandaag. 
De burger zou weleens de goedkoopste ambtenaar kunnen blijken te zijn. Om 
dit mogelijk te maken is durf vereist. Durf van de overheid en durf van de burger. 
Durf om SAMEN te veranderen. Ik wil mij binnen Lokaal Halderberge met hart en 
ziel inzetten om hierin mijn bijdrage te kunnen leveren.

In de afgelopen jaren is er door veel mensen hard gewerkt aan de belangrijkste 
bestuurlijke vernieuwing in Halderberge: de fusie van drie lokale partijen 
tot Lokaal Halderberge. Ik ben zeer verheugd dat dit nu gelukt is en dat wij 
samen ons in kunnen zetten voor een mooi en leefbaar Halderberge. Door, bij de 
gemeenteraadsverkiezingen, uw steun te geven aan Lokaal Halderberge, 
kunnen wij u laten zien dat het ook anders kan!

De afgelopen 12 jaar was ik penningmeester van de parochie St. Jan de Doper in 
Hoeven. Na het samengaan met 6 andere parochies heb ik deze taak 
overgedragen aan het nieuwe bestuur. Ik heb dus weer tijd om me in te gaan 
zetten op een ander vlak. Is politiek dan iets voor mij? Zeker wel, als het maar 
wel lokaal is. Ik ben en blijf vooral een verenigingsmens. Het welzijn in 
Halderberge is voor mij zeer belangrijk.

Vele plannen zijn gemaakt, maar er zijn er slechts enkele afgewerkt. De economische 
recessie en de hiermee gepaard gaande bezuinigingsoperatie hebben duidelijk 
impact gehad op onze ambitieuze plannen. De komende jaren zullen dan ook 
een zware wissel trekken op onze creativiteit en daadkracht om met beperkte 
middelen het maximale te realiseren. Het gaat daarbij om het nemen van weloverwogen 
beslissingen die het algemeen belang van onze mooie gemeente dienen. Door 
de fusie van drie lokale partijen tot één Lokaal Halderberge zijn we nog beter 
in staat deze uitdaging aan te gaan. Ik ga er voor, doet u met mij mee? 

 
In ons prachtige Halderberge voel ik me mijn leven lang al thuis. Dat gevoel gun 
ik u maar ook onze volgende generaties. Toekomstbestendigheid ontstaat niet 
vanzelf, daar moet aan gewerkt worden, hard! De afgelopen periode is een 
stevige basis gelegd, maar er moet nog meer gebeuren. Lokaal Halderberge wil 
verder met wat ONS, GBH en H2000 zijn begonnen! Voor heel Halderberge! Om er 
te kunnen blijven groeien…om je er een leven lang thuis te voelen.

De afgelopen periode was niet gemakkelijk gezien de economische crisis. 
Vanuit Den Haag komen veel opdrachten die de gemeente Halderberge moet 
uitvoeren. De extra kosten die dat met zich meebrengt neemt Den Haag niet voor 
haar rekening. Als lokale partij blijven wij werken aan verbeteringen voor onze 
burgers. Samen als “Lokaal Halderberge” zijn wij sterk en dat zullen we uitdragen, 
zoals iedereen dat in ons verkiezingsprogramma kan lezen. Ik vraag u dan ook: 
Stem op Lijst 1: Lokaal Halderberge

Het was een enerverende raadsperiode. Bij mijn start als wethouder in april 2010 
was de uitdaging groot. We hebben veel kunnen realiseren maar helaas 
niet alles. Dat laatste zal niemand verbazen gelet op de economische situatie in 
het land en in Halderberge. Voor de komende jaren is de uitdaging weer groot. Ik 
doe graag mee met Lokaal Halderberge om het maximale te kunnen realiseren. 
Ik doe graag mee om de projecten die nog niet afgerond zijn tot een goed einde 
te brengen.

De afgelopen raadsperiode was te kort! Er zijn veel bergen verzet, maar er staan 
er nog een paar. Ik kijk met trots terug op een boeiende periode. Om te kunnen 
(be)sturen moet je wel weten waarheen! En daar heb ik nooit een geheim van 
gemaakt. Openheid maakt tegenspraak mogelijk. En daar heeft het mij niet aan 
ontbroken. Mijn motto: oprecht eerst doen wat nodig en dringend is, niet 
wat leuk en gemakkelijk is. Da’s pas uitdagend! 

 Kies voor samenwerking, kies voor samenhang, 

kies voor jezelf, kies voor elkaar.
“ “

www.stemlijst1.nl
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