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Special
Gemeenteraadsverkiezingen
3 maart 2010
Waarom een verkiezingsspecial?
Politiek kiezen kan moeilijk zijn. Vooral wanneer dit moet worden gedaan na het lezen van
vele – zowel ingezonden als redactionele - krantenberichten die gezamenlijk een overvloed
aan uiteenlopende informatie bevatten. Daarom deze Weekblad Westvoorne gemeenteraadsverkiezingenspecial.
Alle politieke partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen in Westvoorne meedoen is de
mogelijkheid geboden om kandidaten voor te stellen aan de hand van vaststaande vragen.
Zij hebben zelf mogen bepalen hoeveel personen van de kieslijst dit betreft. Tevens zijn
de speerpunten van de verkiezingsprogramma’s toegevoegd. Weekblad Westvoorne heeft
voor deze opzet gekozen zodat het voor kiezers makkelijker is politieke partijen op dezelfde
punten met elkaar te vergelijken – zonder een selectieve interpretatie van een redacteur –
en de teksten zodoende kort en bondig blijven om binnen één week te kunnen bestuderen.
Weekblad Westvoorne wil hierbij alle deelnemende politieke partijen hartelijk danken
voor hun medewerking aan deze special én wenst u voor 3 maart veel ‘kiesplezier’ toe!
Janet van Klink, politiek redacteur

Wat doet een gemeentebestuur?
Het lokale bestuursniveau valt min of
meer te vergelijken met het nationale.
Sinds 2002 geldt het dualistisch stelsel
voor Nederlandse gemeenten. Dit betekent dat het college van B en W en de
gemeenteraad ‘gescheiden’ van elkaar
zijn.
Een concentratie van bestuursbevoegdheden ligt bij het College; het dagelijks
bestuur van de gemeente. Wethouders
mogen geen raadslid zijn. Zij hebben eigen portefeuilles, maar zijn gezamenlijk
verantwoordelijk voor hun beleid. Dit
gaat ook op voor de burgemeester, die
daarbij de eenheid binnen het College
dient te bevorderen.
De leden van de raad hebben een kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende functie. Om de
kaderstellende functie te kunnen uitoefenen bestaat het recht van initiatief en
amendement. Raadsleden kunnen een

voorstel indienen en wijzigingen in collegevoorstellen inbrengen. Eveneens
bezitten zij het budgetrecht en mogen
zij verordeningen opstellen. Door deze
mogelijkheden stellen zij gemeentelijke
doelstellingen en de gewenste effecten
daarvan vast. Op basis van deze kaderstelling kan het College het beleid binnen de vastgestelde kaders uitvoeren en
de raad dit vervolgens weer controleren.
Raadsleden hebben ten tweede een controlerende functie. Zij dienen toezicht
te houden op het functioneren van het
College. Een burgemeester of wethouder dient gevraagd en ongevraagd de
noodzakelijke informatie te verschaffen. De raad mag ondervragen en heeft
het recht van interpellatie. Een zwaarder
middel is het enquêterecht. In het uiterste geval kan het vertrouwen in een collegelid worden opgezegd en hem of haar
ontslag worden gegeven. Ten derde zijn

de raadsleden vertegenwoordigers van
de burgers. Zij dienen in contact met
hen te staan en moeten problemen in de
samenleving constateren en aan de orde
stellen.
Het gemeentebestuur heeft te maken
met medebewind. Er zijn taken en regels die door het Rijk worden opgelegd,
maar er is ook sprake van autonomie.
Bij aanvang van een raadsperiode wordt
een raads- en/of collegeprogramma opgesteld. Deze dient als ‘ruwe agenda’
voor de komende jaren. Uiteindelijk leiden de programma’s tot besluiten. Door
voorstellen van individuele raadsleden
of fracties en inwoners of organisaties
kunnen die direct en indirect worden
bijgesteld.

‘wie komen er na drie maart voor
deze raadsleden in de plaats?’

Wat gebeurt er op 3 maart?
Verkiezingsdag. Enkele weken terug is uw stemkaart bezorgd. Van 7.30 uur tot 21.00
uur heeft u de mogelijkheid om daarmee naar één van de stembureaus in de gemeente
te gaan. In Nederland is dit niet, zoals bijvoorbeeld in België, verplicht.
In het stembureau bestaan er in principe twee mogelijkheden. Ten eerste kunt u voor
één van de partijen kiezen. U hoeft dan niet op de lijsttrekker te stemmen, maar
mag een voorkeurstem uitbrengen op een kandidaat die uw persoonlijke voorkeur
geniet. Zo wordt er vaak gestemd op de eerste vrouwelijke kandidaat op een lijst.
Ten tweede bestaat er de mogelijkheid tot een zogenaamde blanco stem. Deze wordt
in het algemeen gemaakt indien men het niet eens is met de heersende politieke cultuur én men wel achter de democratische instelling op zich staat of als men totaal
niet weet op wie hij of zij moet stemmen. Een blanco stem wordt meegeteld bij het
opkomstpercentage. Dat laatste wordt als zeer belangrijk gezien; de democratische
wereld beroept zich tenslotte op de invloed die burgers op het bestuur hebben.
Aan het einde van de dag worden alle stemmen geteld. Op basis van de kiesdeler - het
aantal geldige stemmen gedeeld door het totaal aantal zetels - worden in Westvoorne
de vijftien zetels verdeeld. Een kandidaat kan in de raad komen voor een ander, die
aanvankelijk hoger op de lijst is geplaatst, indien er voorkeurstemmen zijn behaald.
Gemeenteraadsverkiezingen worden door landelijke partijen als graadmeter gebruikt.
Ondanks dat lokale afdelingen maatschappelijke visies en hoofdpunten met de nationale afdeling gemeen hebben, hebben zij eigen standpunten. Er bestaan daardoor
wezenlijke verschillen tussen ‘dezelfde partijen’. Een bijkomend fenomeen tijdens
de gemeenteraadsverkiezingen is de aanwezigheid van lokale partijen.

Wat gebeurt er na 3 maart?
Uit de verkiezingsuitslag zal blijken welke politieke partijen een meerderheidscoalitie
kunnen vormen. In Westvoorne is daar een zetelaantal van ten minste acht, van de
in totaal vijftien zetels, voor nodig. Een coalitie van twee of drie partijen zal daarom
het geval zijn.
Een formateur leidt de onderhandelingen en brengt de partijen tot elkaar. Wanneer tot
een akkoord is gekomen zal blijken wie de wethouders worden en welke portefeuilles
zij krijgen toebedeeld. Wethouders hoeven vanaf 2002 niet meer van de kieslijst te
komen.
De raad stelt op basis van de verkiezingsprogramma’s het raadsprogramma op. Daarin staan de hoofdlijnen voor de komende jaren. Het College schrijft vervolgens een
eigen programma. Hierin staan punten uit het raadsprogramma, waardoor dit een
uitvoeringsprogramma wordt. Daarnaast vermeldt het collegeprogramma zaken die
moeten worden opgepakt, maar waar de raad niet over gaat of minder belang aan
hecht.
De gekozen kandidaten leggen in een speciale raadsvergadering op donderdag 11
maart de eed of de belofte af. Daarna zal de nieuwe raad de wethouders benoemen.
Wanneer dit gaat gebeuren is nog onduidelijk. In 2006 waren de Westvoornse partijen er na de verkiezingen onderling al snel uit en konden zij in dezelfde raadsvergadering als de raadsleden worden benoemd. Dit hangt uiteindelijk dus heel erg af
van de verkiezingsuitslag.

Burgemeester De Jong en de
gemeenteraadsverkiezingen
Waarom vindt hij deze verkiezingen belangrijk? ‘Ik geloof in de lokale politiek. Het
staat het dichtst bij de burger en gaat over zeer veel dingen die iedereen in het dagelijks leven raakt. De belangrijkheid daarvan moet dan ook niet onderschat worden’.
Wat kan hij zich herinneren van de tijd dat hij zelf op de kieslijst stond? Burgemeester De Jong is voorheen raadslid en wethouder geweest. Hij heeft niet alleen
actief campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen gevoerd als lijsttrekker, maar
in 2006 ook als lijstduwer. Het is volgens hem binnen de politieke partijen al spannend vanwege de vraag wie er fractievoorzitter wordt én eventueel wethouder. Voor
de uitslag geldt dit eveneens: ‘je wordt niet altijd op lokale issues afgerekend, maar
ook op landelijke. Dat is soms frustrerend’. Als raadslid zet je je namelijk vier jaar
lang in voor de gemeente.
Hoe heeft hij zich als burgemeester op 3 maart voorbereid? De Jong maakt deze gebeurtenis voor het eerst als burgemeester van Westvoorne mee. Hij heeft de verkiezingsprogramma’s van de zes politieke partijen gelezen en gesprekken met de partijbesturen gehad. Het algemene doel daarvan was om te proberen de opkomst op 3
maart te bevorderen; mensen moeten op hun democratische plicht worden gewezen.
Hoe heeft hij o.a. geprobeerd mensen op die plicht te wijzen? Om jongeren in de leeftijd van 18 t/m 22 jaar, dus iedereen die op 3 maart voor het eerst lokaal gaat stemmen, te enthousiasmeren heeft de burgemeester hen een uitnodigingsbrief gestuurd.
Ook de kennismakingsavond met het Westvoornse gemeentebestuur voor de nieuwe
inwoners op maandag 1 maart gaat in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen
staan.
Wat doet hij zelf op 3 maart? Burgemeester De Jong is voorzitter van het hoofdstembureau. Naast de wettelijke taken die daaraan vooraf gaan gaat hij de stembureaus
in de gemeente af om de mensen aldaar een ‘hart onder de riem te steken’. Het moet
voor hen vooral een drukke, maar leuke dag worden.
Op wie denkt hij dat mensen gaan stemmen? Landelijke trends hebben volgens onderzoeken meer invloed dan lokale issues. Het is echter niet precies duidelijk in hoeverre. De lokale politiek is niet alleen daarom spannend, maar ook omdat er vooraf
geen polls zijn. Burgemeester De Jong geeft Westvoorne ten slotte mee: ‘het gaat om
bewust kiezen. Het maakt niet uit op welke partij, maar kom én kies’.
Tekst(bewerking): Janet van Klink / Fotografie: Jos Uijtdehaage
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Gemeentebelangen
Westvoorne (GBW)

Hans van Lith, Oostvoorne (1)

Geboren: 8 juni 1951, Rotterdam
Opleiding: HBS, Technische Hogeschool Delft
Carrière: drie jaar werkvoorbereider
bij aannemer, 30 jaar werkzaam bij gemeente Spijkenisse als projectleider en
in laatste functie als hoofd van de afdeling Stadsbeheer
Bestuurlijke ervaring: raadslid en wethouder Westvoorne, voorzitter Historische Vereniging Westelijk Voorne
Politieke specialisatiegebieden: Maatschappelijke Zaken, Openbare Werken,
projecten
Hoe ben ik politiek betrokken geweest?
‘Als secretaris van raadscommissie in
Spijkenisse (ruim tien jaar) is mijn interesse gewekt voor de politiek. Na aanmelding bij GBW actief meegedaan en
veel raadsvergaderingen en commissievergaderingen bijgewoond. In 2002 als
raadslid begonnen’.
Wat onderscheidt mij in bestuurlijk opzicht? ‘Betrokkenheid, aanspreekbaarheid. Beperken tot hoofdlijnen, geen
onnodige discussies. Sta open voor
meningen van anderen, maar na besluitvorming zonder twijfel het betreffende
onderwerp uitvoeren’.
Mijn missie in Westvoorne: ‘zorg voor
een fijne en veilige woonomgeving, waar
het voor jong en oud goed verblijven is.
Met behoud van het karakter van het
dorp, maar met voldoende (zorg)voorzieningen en een passend woningaanbod, zodat niemand zich verplicht voelt
te verhuizen’.
Bert Heijndijk, Oostvoorne (2)
Geboren: 1 juni1958, Oostvoorne
Opleiding: MBO
Carrière: proces operator
Bestuurlijke ervaring: twee jaar bestuurslid en dertien jaar voorzitter van
GBW
Politieke specialisatiegebieden: bestuurlijke aangelegenheden, VROM
Hoe ben ik politiek betrokken geweest?
‘Vijftien jaar in het bestuur van GBW
gezeten en negen jaar als steunfractielid
mee gedraaid. Zeveneneenhalf jaar fractieassistent VROM en sinds september
2009 raadslid van Westvoorne’.
Wat onderscheidt mij in bestuurlijk opzicht? ‘Een frisse kijk op de politiek.
Een eerlijke discussie mogelijk maken
tussen burgers en de politiek. De burgers
zo veel mogelijk bij het proces betrekken’.
Mijn missie in Westvoorne: ‘extra aandacht voor woningbouw in alle prijsklassen in Rockanje. Het stimuleren van
de bouw voor fase 2 aan de Ruy. Het
bouwen van betaalbare woningen voor
starters en levensloopbestendige woningen. Jongeren moeten behouden blijven
voor Westvoorne: ‘met het oog op de
toekomst’’.
Willem Sjoukes, Oostvoorne (3)
Geboren: 12 oktober 1954, Oostvoorne
Opleiding: scheepswerktuigkundige
Carrière: na de KM en boorschepen
alweer 26 jaar werkzaam bij een groot
petrochemisch bedrijf als opleidingscoördinator. Daarnaast run ik samen met
mijn echtgenote camping “Ketjil”
Bestuurlijke ervaring: bestuur GBW,
voorzitter IJsclub Tenellaplas, bestuur
KZVR en diverse werkgroepen op het
gebied van opleiden in de industrie
Politieke specialisatiegebieden: Zorg en
Welzijn, Recreatie en Ruimtelijke Ordening
Hoe ben ik politiek betrokken geweest?

‘Ik ben eerder raadslid geweest voor
GBW en probeer nu na een periode van
rust als fractieassistent mijn steentje bij
te dragen aan de gemeentepolitiek’.
Wat onderscheidt mij in bestuurlijk opzicht? ‘Een frisse kijk op de politiek
en niet alleen op de vaste stokpaardjes
blijven inzetten, dus ook buiten de gebaande paden durven te gaan’.
Mijn missie in Westvoorne: ‘het belang
van de recreatieve sector blijven benadrukken en streven naar een goed ondernemersklimaat. Betaalbare woningen
voor starters en senioren. Het glasbeleid
op een zorgvuldige manier uitvoeren.
Het niveau van sociale voorzieningen
op peil houden. De uitvoering van de
WMO bewaken’.
Piet Kraaijenbrink, Oostvoorne (4)
Geboren: 29 mei 1948
Opleiding: middelbare school, IVA
Driebergen, marketing opleiding Unilever, HBO pedagogische opleiding
Carrière: Unilever (verkoopmarketing),
hoofd logistiek Ter Meulen, docent
logistiek STC
Bestuurlijke ervaring: bedrijfsleven,
MR Overbosschool, bestuurslid GBW,
bestuurslid bibliotheek Westvoorne,
negen jaar gemeenteraadslid Westvoorne
Politiek specialisatiegebied: Ruimtelijke
Ordening
Hoe ben ik politiek betrokken geweest?
‘Via de MR van de Overbosschool’.
Wat onderscheidt mij in bestuurlijk opzicht? ‘Lange termijn denken’.
Mijn missie in Westvoorne: ‘in stand
houden van het dorpse/gezellige karakter waar wel plaats is voor de jeugd om
zich te vestigen in betaalbare woningen’.
Wim van Rietschoten, Rockanje (5)
Geboren: 15 februari 1950
Opleiding: middelbare school en beroepsopleidingen
Carrière: vele jaren werkzaam bij een
waterschap (eerst De Brielse Dijkring),
waarvan een aantal jaren als Hoofd van
de afdeling Algemene Zaken; sinds 2005
werkzaam bij Waterschap Hollandse
Delta in Ridderkerk als senior beleidsadviseur
Bestuurlijke ervaring: vanuit mijn werk
heb ik veel bestuurlijke ervaring opgebouwd. Daarnaast ben ik ook al veel
jaren actief (geweest) in diverse organisaties (o.a. muziekvereniging Ons
Genoegen Rockanje en de Hervormde
Gemeente Rockanje)
Politieke specialisatiegebieden: ‘mijn
interesses liggen met name in het Waterbeheer, de Ruimtelijke Ordening en
Verkeer en Vervoer (mobiliteit). Voor
de Ruimtelijke Ordening speelt altijd de
vraag: ‘hoe kunnen we ook in Westvoorne de schaarse ruimte zo goed mogelijk
verdelen (bestemmen en beheren) met
behoud van een hoogwaardig leefmilieu?’ De verkeersontsluiting van onze
kernen is een problematiek die we met
anderen delen. Voor oplossingen is samenwerking dan ook het sleutelwoord.
Denk aan de ontbrekende fietsschakel
langs de Westvoorneweg, de verdubbeling van de N57 en de aanleg van een

De kandidaten Piet Kraaijenbrink,
Willem Sjoukes, Cor van Dorsser
(nr. 10), Hans van Lith,
Jan Gorzeman (nr. 25),
Bert Heijndijk en Gerrit Plantinga
(nr. 7) (van links naar rechts)
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extra tunnel onder de Nieuwe Waterweg’.
Hoe ben ik politiek betrokken geweest?
‘Via het lidmaatschap van GBW ben ik
‘beland’ in de verkiezingscommissie van
onze partij. Daarbij heb ik een bijdrage
mogen leveren aan ons verkiezingsprogramma en ben ik enthousiast geworden
om iets te mogen betekenen voor de
publieke zaak!’

Wat onderscheidt mij in bestuurlijk opzicht? ‘Er liggen op partijpolitiekvlak in
onze gemeente geen grote scheidslijnen.
Hooguit zijn er accentverschillen. De
verkiezingsprogramma’s bevestigen dit
ook min of meer. De ambities die we
allemaal hebben kunnen we alleen waarmaken in samenwerking. Persoonlijk
ligt voor mij een accent op de inhaalslag
die moet worden gedaan voor Rockanje;

denk aan de Raadhuislaan, de Rots en
het Dorpsplein. Ik ben natuurlijk kandidaat voor GBW, maar Rockanje ligt mij
na aan het hart’.
Mijn missie in Westvoorne: ‘door samenwerking verder werken aan onze mooie
gemeente Westvoorne!’

Verkiezingsprogramma: ‘met het oog op de toekomst’
Speerpunten
1.	De bouw van woningen voor starters, jonge gezinnen en ouderen. Daarbij moet in Rockanje absoluut een inhaalslag worden gemaakt. De woningen dienen te voldoen aan de Woonkeur, dus sociaal veilig, levensloopbestendig en flexibel.
2. Behoud van het karakter van onze mooie, groene gemeente. Nieuwbouwplannen moeten in harmonie zijn met hun omgeving.
3.	Ondersteuning verenigingsleven. Verenigingen kunnen op ons blijven rekenen door ondersteuning met subsidies en hulp
aan de vrijwilligers.
4.	Verbetering verkeersontsluiting Voorne-Putten. De ontwikkeling van de Tweede Maasvlakte zal een extra belasting op het
wegennet betekenen. Onze inzet is een tweede oeververbinding onder de Nieuwe Waterweg.
5.	Kwaliteitsverbetering recreatieve voorzieningen. Met de Toekomstvisie en door te investeren in toeristische werken, ondernemers het vertrouwen geven dat investeren loont.
6.	Een gedegen financieel beleid. De lastenverzwaring voor de burgers zo laag mogelijk houden. Ons motto bij uitgaven is:
‘haalbaar en betaalbaar’.
7.	Goede zorgverlening. Hoewel de begroting weinig mogelijkheden biedt, willen wij géén verschraling van de zorg. Wij zijn
voorstander van het blijvend afschaffen van de eigen bijdrage voor hulpmiddelen en verstrekkingen.
8.	Verdergaande samenwerking met regiogemeenten. Samenwerking met gemeenten uit de regio moet waar mogelijk worden
nagestreefd. Hierbij moet onze eigen identiteit worden behouden en van samenvoeging mag geen sprake zijn.
9.	Openhouden landschap. Wij willen voorkomen dat het open landschap dichtslibt met kassen. Ondernemers uit het buitengebied de mogelijkheid bieden hun bedrijf op vrijwillige basis te verplaatsen naar het intensiveringsgebied bij Tinte. Daarbij
dient een goede balans te zijn tussen de economische en landschappelijke belangen.
10.	Sport/cultuur. De meeste verenigingen hebben door de inzet van GBW een goed onderkomen gekregen. De komende
periode zal onze inzet gericht zijn op modernisering van de Merel in Rockanje, het bieden van een duidelijke toekomst aan
voetbalvereniging Rockanje en er zal voor de ruitersport een goed onderkomen, een hippisch centrum, moeten komen.
Waarin onderscheidt GBW zich van andere partijen wat betreft de speerpunten?
‘GBW is vanaf 1980 dé lokale politieke partij in de gemeenteraad. Wij zijn onafhankelijk van de landelijke politieke partijen en
kunnen ons dan ook altijd met de lokale blik richten op de ontwikkeling van onze gemeente. De jongeren hebben onze aandacht.
Wij zijn er dan ook trots op dat drie jongeren met volle overtuiging op onze kandidatenlijst staan. GBW zet in op een goede
ontsluiting van Westvoorne, wil de lasten voor de burger zo laag mogelijk houden, wil de zorgverlening op peil houden en biedt
actieve steun aan het verenigingsleven. Daarnaast willen wij wijzen op zaken die onder onze verantwoordelijkheid, dan wel
met onze inbreng, tot stand zijn gekomen. Bijvoorbeeld de realisatie van de Man, de bouw van de sporthal en het zwembad, de
realisatie van het kunstgrasveld en de accommodatie bij OVV, de aanpak van wateroverlast en de aansluiting van alle woningen
op de riolering’.
Voor meer informatie: www.oostvoorne.org/gemeentebelangen
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PvdA

Gerrit Bussink, Rockanje (1)

Geboren: 5 oktober 1956
Opleiding: HBO, management- en leiderschapstrainingen
Carrière: directeur PRIMOvpr school
Het Overbos in Oostvoorne
Bestuurlijke ervaring: voorzitterschap
in onderwijsorganisaties en verenigingsleven
Politieke specialisatiegebieden: onderwijs, sport en recreatie, Zorg en Welzijn
Hoe ben ik politiek betrokken geweest?
‘Ik ben helemaal nieuw in de politiek,
maar heb vanaf de zijlijn wel de politiek
gevolgd’.
Wat onderscheidt mij in bestuurlijk opzicht? ‘Ik denk in mogelijkheden, hou
van concrete doelstellingen en van doorpakken (daadkracht)’.
Mijn missie in Westvoorne: ‘1. Zorgen
dat de kwaliteit van leven (zorg, wonen,
landschap, recreatie, onderwijs, ondernemersklimaat en bereikbaarheid) in Westvoorne hoogwaardig blijft. 2. Het realiseren van Brede scholen in Westvoorne
met veel voorzieningen, waaronder een
goede professionele kinderopvang. 3.
Verhogen van de bestuurskracht’.
Corry Langendoen - Briggeman,
Tinte (2)
Geboren: 20 december 1934, Tinte
Opleiding: meisjesvakschool, middenstand,- detailhandel- en horecaopleiding
Carrière: zelfstandig ondernemer (café
in Tinte, winkels in Tinte, Brielle en
Oostvoorne)
Bestuurlijke ervaring: raadslid sinds
1993, waarvan zeven jaar fractievoorzitter. Voorzitter en bestuurslid gymnastiekvereniging ODI Tinte. Vicevoorzitter Stichting Tinte 400
Politiek specialisatiegebied: Ruimtelijke
Ordening
Hoe ben ik politiek betrokken geweest?
‘Ik ben eerder raadslid geweest voor
Gemeentebelangen Westvoorne en sinds
vorig jaar lid van de PvdA’.
Wat onderscheidt mij in bestuurlijk opzicht? ‘Doordat ik hier geboren ben,
altijd gewerkt heb in Westvoorne en
Brielle en in Westvoorne altijd veel van
mijn vrije tijd heb doorgebracht en nu
ook nog doorbreng (voornamelijk in het
verenigingsleven) weet ik wat er leeft
in de samenleving. Door mijn brede
politiek-bestuurlijke ervaring kan ik dat
omzetten naar beleid’.
Mijn missie in Westvoorne: ‘Westvoorne
moet een prettige woonomgeving zijn
voor jong en oud, met goede voorzieningen, een gevarieerd verenigingsleven, gezond ondernemingsklimaat en
meer betaalbare huur- en koopwoningen. Daarbij mogen mensen die hulp
behoeven niet vergeten worden. Een
voorbeeld: ‘ik zou graag meer mogelijkheden voor begeleid wonen zien in onze
kernen, speciaal voor (jong)volwassenen die graag zelfstandig willen wonen
maar vanwege een licht verstandelijke
beperking begeleiding nodig hebben’’.
Regina Roggeveen, Tinte (3)
Geboren: 22 mei 1953, Rotterdam.
Getogen in Rockanje
Opleiding: ULO, Vormingsklas, MTS
Hout- en Meubilerings College, Gemeentelijke- en Provinciale Leergangen
Carrière: woningstyliste, Secretariaat
ICI Holland B.V., hoofdredactrice Briels
Nieuwsland/Weekblad Westvoorne
Bestuurlijke ervaring: voorzitter ouderraad openbare basisschool Tinte, bestuur
PvdA Westvoorne, bestuur tennisvereniging
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Politiek specialisatiegebied: Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en
Milieu (VROM)
Hoe ben ik politiek betrokken geweest?
‘Vanaf 2006 fractieassistente commissie
VROM’
Wat onderscheidt mij in bestuurlijk opzicht? ‘Ik hou van inhoudelijk duidelijke
discussies, gefundeerd op kennis van
feiten. Er moet meer openbare discussie plaatsvinden tussen politici in commissievergaderingen. Ik vind dat er op
structurele basis, themabijeenkomsten
met burgers en politici moeten plaatsvinden. Goede contacten met politici van
buurgemeenten, stadsregio en provincie
zijn van groot belang voor verstandige
samenwerking’.
Mijn missie in Westvoorne: ‘het behoud
van een gezonde, landelijke leefomgeving met gezellige dorpse kernen en
plaats voor sport vind ik heel belangrijk
voor de inwoners van Westvoorne. Een
matige groei van de bevolking, goede
voorzieningen voor jong en oud en zorg
waar we van op aan kunnen zijn zaken
die ik het waard vind om voor te gaan’.
Barbara Geers - van Wijk,
Rockanje (4)
Geboren: 3 oktober 1951, Roermond
Opleiding: HBS-a, verpleegkunde A
Carrière: verpleegkundige, huisvrouw,
moeder van vier kinderen en wethouder
Bestuurlijke ervaring: bestuurslid PvdA
afd. Ermelo, voorzitter ouderraad basisschool in Ermelo, bestuurslid Rooie
Vrouwen Gelderland, bestuurslid RPC
Rockanje, gemeenteraadslid en wethouder in Westvoorne
Politieke specialisatiegebieden: Welzijn
(met name jeugdbeleid), Ruimtelijke
Ordening
Hoe ben ik politiek betrokken geweest?
‘Ik zit sinds 1994 in de gemeenteraad
van Westvoorne en ben hier van 10 juni
2005 tot 16 december 2009 wethouder
VROM geweest’.
Wat onderscheidt mij in bestuurlijk opzicht? ‘Mijn directe bestuursstijl. Als
er eenmaal een democratisch besluit is
genomen, zal ik het ook uitvoeren. Ik
laat mij dan niet door allerlei bijzaken
afleiden. Ik ben erg direct en open. Achterkamertjespolitiek is mij vreemd’.
Mijn missie in Westvoorne: ‘Westvoorne
mag niet verder vergrijzen. Jongeren
moeten in Westvoorne kunnen blijven
wonen. Hier zijn nog heel wat woningen
voor nodig. Om de vergrijzing tegen te
gaan moeten we ook nieuwe jonge gezinnen aantrekken. Deze jonge gezinnen
moeten we goed onderwijs aanbieden met
goede buitenschoolse kinderopvang.
De jeugd heeft de toekomst, ook in
Westvoorne! Eenmaal genomen besluiten moeten met daadkracht uitgevoerd
worden, want hier schort het nog al eens
aan’.
Wilma van Vliet - Elderhorst,
Rockanje (5)
Geboren: 18 mei 1950, Schiedam
Opleiding: MAVO, HAVO
Carrière: administratief medewerkster,
daarna tot 1980 secretaresse, maatschappelijk begeleidster bij VluchtelingenWerk
Bestuurlijke ervaring: raadslid PvdA
Westvoorne
Politiek specialisatiegebied: Welzijn en
Openbare Werken (WOW)
Hoe ben ik politiek betrokken geweest?

De kandidaten 1 t/m 5:
Wilma van Vliet, Barbara Geers,
Gerrit Bussink, Regina Roggeveen
en Corry Langendoen (van links
naar rechts): ‘de PvdA vindt de
Tenellaplas een waardevol stuk
natuur dat toonaangevend is voor
Westvoorne’

Sinds december 2007 raadslid
Wat onderscheidt mij in bestuurlijk opzicht? ‘Welzijn, wonen en goede zorg
voor alle burgers moet voorop staan in
onze gemeente. Men heeft het te vaak
over “grote zaken” waarbij de burgers
zich niet betrokken voelen. Ik vind dat
men meer naar de burgers moet luisteren, dat zij serieus genomen worden en
dat men de burgers duidelijker moet informeren waarom beslissingen genomen
worden’.
Mijn missie in Westvoorne: ‘een goed
jeugdbeleid waarbij ook de jongeren
betrokken worden. Een betaalbare zorg
voor ieder die daarvan afhankelijk is
en beslist geen verschraling in de zorg.
Betaalbare woningen en streven naar
vermindering van de wachtlijsten voor
woningzoekenden’.

Pim Stins (6)
Geboren: 21 mei 1969
Opleiding: Pabo, Lerarenopleiding Biologie, Schoolleider P.O
Carrière: niet belangrijk
Bestuurlijke ervaring: geen
Politiek specialisatiegebied: onderwijs
Hoe ben ik politiek betrokken geweest?
‘Nog niet van toepassing’.
Wat onderscheidt mij in bestuurlijk op-

zicht? ‘Macht interesseert mij niet. Het
gaat mij om het gemeenschappelijk belang. Waar kunnen partijen, ondanks de
verschillen in opvattingen, elkaar vinden om datgene te bereiken wat nodig
is. Doordat ik nieuw ben, kan ik ook
‘nieuw’ naar bestaande procedures en
situaties kijken’.
Mijn missie in Westvoorne: ‘een veilige
en sociale gemeente voor jong en oud!’

Verkiezingsprogramma: ‘een mooie toekomst voor
jong en oud in Westvoorne’
Actiepunten 2010-2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Dat Westvoorne zijn dorpse en landelijke identiteit behoudt
Een bescheiden groei van het inwoneraantal, met nieuwbouw vooral in Rockanje
Een groot percentage sociale woningbouw met betaalbare woningen, voor jongeren, jonge gezinnen en ouderen
Een voorzieningenniveau dat op peil en actueel is
Beter openbaar vervoer
Snellere ontsluiting van Oostvoorne
Tegengaan van licht- en geluidsoverlast van kassen en Maasvlakte
Landschappelijke inpassing kassen
Een goede open communicatie met de burgers van Westvoorne
Waarborging van de plaatselijke middenstand
Natuurgerichte recreatie
Maximaal gebruik van de WMO, (geen verschraling van de zorg)
Goede sportaccommodaties
Goede voorzieningen voor jongeren
Twee brede scholen in Westvoorne met uitgebreide voorzieningen, zoals een goede professionele kinderopvang
Daadkracht na democratisch genomen besluiten

Waarin onderscheidt de PvdA zich wat betreft het verkiezingsprogramma?
‘Samen de schouders eronder en er voor zorgen dat de kwaliteit van leven in Westvoorne hoogwaardig blijft. Zowel voor jongeren, gezinnen als voor ouderen. Met die instelling gaat de PvdA zich de komende vier jaar inzetten voor geheel Westvoorne. De
PvdA wil kwaliteit behouden op het gebied van onderwijs, wonen, zorg voor elkaar, natuurgerichte recreatie, open polderlandschap, faciliteren van een gezond ondernemingsklimaat en werkgelegenheid. Westvoorne staat voor kwaliteit op alle fronten. De
PvdA zal deze kwaliteiten behouden en versterken. Voor allen, want voor ons telt iedereen mee’.

Voor meer informatie: www.westvoorne.pvda.nl
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VVD

Janneke Krajenbrink-Meinds,
Oostvoorne (1)

Geboren: 4 januari 1962
Opleiding: VWO, HBO
Carrière: hoofd personeelszaken
Bestuurlijke ervaring: VVD Westvoorne
Politiek specialisatiegebied: vier jaar
commissielid Welzijn en Openbare
Werken (WOW)
Hoe ben ik politiek betrokken geweest?
‘Ik ben in Westvoorne een paar jaar bestuurslid van de VVD geweest. Bij de
gemeenteraadsverkiezingen van 2006
ben ik gekozen als raadslid voor de
VVD’.
Wat onderscheidt mij in bestuurlijk opzicht? ‘Ik werk als hoofd personeelszaken in de gezondheidszorg. Ik ben
vanuit dat opzicht goed op mijn plaats
in de commissie WOW. Ik maak dagelijks mee dat vercommercialisering van
de gezondheidszorg veelal negatieve invloed heeft op de kwaliteit ervan voor
de patiënt. Ik maak me in de commissie WOW sterk voor de mensen binnen
onze gemeente die afhankelijk zijn allerlei zorggebieden binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)’.
Mijn missie in Westvoorne: ‘ik ben er
trots op om in deze mooie gemeente te
wonen. Mijn missie is dit gevoel middels een service gericht bestuur door alle
inwoners van deze gemeente te laten
voelen. Laten we hier samen voor gaan.
Westvoorne heeft de toekomst, die moeten we ons niet laten ontglippen!’
Ruud Dukker, Tinte (2)
Geboren: 4 november 1965, De Lier
Opleiding: MAVO, MTS, vele management cursussen
Carrière: mededirecteur Kwekerij
Dukker B.V.
Bestuurlijke ervaring: in besturen gezeten van scouting, inkooporganisatie en
telersvereniging
Politieke specialisatiegebieden: Ruimtelijke Ordening, Milieu en Bestuurlijke
zaken
Hoe ben ik politiek betrokken geweest?’
‘Sinds 2006 fractieassistent van de VVD
fractie in Westvoorne’.
Wat onderscheidt mij in bestuurlijk opzicht? ‘Ik denk niet in problemen maar
in oplossingen. Ik sta open voor de
mening van anderen. Ik ben van mening
dat in Westvoorne de politiek veel te
ingewikkeld gemaakt wordt. Hierdoor
wordt besluitvorming op vrijwel alle belangrijke dossiers keer op keer uitgesteld
en daadkracht lijkt te ontbreken’.
Mijn missie in Westvoorne: ‘een helder,
overzichtelijk en accuraat beleid welke
leidt tot rechtszekerheid en een sterke en
daadkrachtig opererende gemeente. Op
deze manier gaat er minder tijd en geld
verloren en wordt het vertrouwen bij de
burgers vergroot. Persoonlijke thema’s
voor de komende periode zijn: woningbouw en centrumontwikkeling in Rockanje, het financieel gezond houden van
onze gemeente zonder lastenverzwaring
en het behoud van de identiteit in de drie
dorpen van Westvoorne’.
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Wat onderscheidt mij in bestuurlijk
opzicht? ‘Door kennis van vele zaken
binnen en buiten de gemeente is visie
ontstaan over de richting waarheen de
gemeente zich de komende jaren moet
ontwikkelen. Daarnaast moet een ontwikkeling ontstaan waarin de raad meer
dan nu het beleid bepaalt op basis van
hun gemeenschappelijke ideeën, wensen, de verkiezingsprogramma’s en vragen/wensen van burgers en bedrijven en
waarbij het College uitvoerend is en de
organisatie ondersteunend. Het College
en de organisatie staan niet op afstand
maar midden in de raad, dus in de samenleving, waardoor er een veel meer
harmonische vorm van besturen ontstaat’.
Mijn missie in Westvoorne: ‘de gemeente
leiden naar een efficiënt apparaat met
beknopte regelgeving, die in korte tijd
op basis van feiten de goede beslissingen neemt en uitvoert, goed luistert
naar alle partijen, zorgt voor draagvlak,
oog heeft voor eenieder, ook de sociaal
zwakkeren en van Westvoorne weer een
gemeenschap maakt waar het goed vertoeven is en de verstandhouding tussen
de burgers en de gemeente er één wordt
van onderling vertrouwen en respect en
waar ook het nodige geschiedt waaraan
werkelijk behoefte is’.
Jaap Heijndijk, Oostvoorne (4)
Geboren: 10 augustus 1954, Oostvoorne
Opleiding: MBO, HBO
Carrière: docent consumptieve technieken VMBO, Spijkenisse
Bestuurlijke ervaring: gemeenteraad,
waterschap (heden)
Politieke specialisatiegebieden: bestuurlijke aangelegenheden, Ruimtelijke
Ordening en Financiën
Hoe ben ik politiek betrokken geweest?
‘Ik ben eerder raadslid voor een lokale
partij in de Gemeenteraad van Westvoorne geweest. Nu een aantal jaren lid
van de VVD. Daar heb ik momenteel
zitting in de raadsfractie. Daarnaast bezoek ik de raadsvergaderingen’.
Wat onderscheidt mij in bestuurlijk opzicht? ‘Een heldere kijk op de politiek,
wat uitmondt op de efficiëntie van besturen, inhoudelijk vergaderen wat de
besluitvorming ten goede komt voor de
gemeente en de burger in zijn algemeenheid. Met mijn bestuurlijke achtergrond
moet dit mogelijk zijn!’
Mijn missie in Westvoorne: ‘belastingen
dienen zo laag mogelijk te zijn; verhogen op een verantwoorde wijze. Over
veiligheid kan mijn inziens geen discussie zijn: ik pleit voor de burger om de
veiligheid goed in acht nemen, dit om
de leefbaarheid binnen onze gemeente
ten goede te komen. Het onderhoud van
paden en wegen moet goed zijn. Ook
de gemeente heeft een inspanningsplicht m.b.t. een goede ontsluiting van
onze dorpen, zeker nu de Tweede Maasvlakte wordt aangelegd. Verder behoort
de gemeente zich te buigen over een
goede ontsluiting op Voorne-Putten alle
partijen moeten met elkaar om de tafel
blijven. Verder pleit ik voor kwalitatieve
woningbouw voor alle lagen binnen
onze gemeenschap. Al deze zaken hou
ik nauwlettend in de gaten, met een luisterend oor naar de bevolking!’

Wim van Montfoort, Rockanje (3)
Geboren: 24 april 1947, Utrecht
Opleiding: Technisch/financieel
Carrière: Shell
Bestuurlijke ervaring: Budo, hengelsport en VVD
Politieke specialisatiegebieden: Financiën en Ruimtelijke Ordening
Hoe ben ik politiek betrokken geweest?
‘Een aantal jaren bestuurslid geweest
van de VVD-afdeling Westvoorne’.

De kandidaten 1 t/m 5:
Mirlande van der Linde,
Jaap Heijndijk,
Wim van Montfoort,
Ruud Dukker en
Janneke Krajenbrink - Meinds
(van links naar rechts)

Mirlande van der Linde,
Rockanje (5)
Geboren: 12 augustus 1977
Opleiding: MBO, HBO
Carrière: zorg
Bestuurlijke ervaring: P. Manager bij
Party service Nederland
Politieke specialisatiegebieden: Zorg en
Welzijn
Hoe ben ik politiek betrokken geweest?
‘In 2008 lid geworden van de VVD.
Organisatie Jongerensportdag Rockanje
2008. Bijwonen van raadsvergaderingen, politieke cursussen’.
Wat onderscheidt mij in bestuurlijk opzicht? ‘Dat ik weinig ervaring heb in de
politiek zie ik als een groot pluspunt.
Het zorgt voor een frisse kijk, nieuwe
ideeën, doelgerichtheid en openheid.
Dit is in samenwerking met de ervaringen van collega’s een stabiele basis voor

de aankomende periodes’.
Mijn missie in Westvoorne: ‘de jongeren
weer laten genieten van hun woonplaats
door waar mogelijk vaste activiteiten
te creëren naar behoeftes en interesses.
Zelf ben ik werkzaam in de zorg en
ervaar in praktijk de vele kleine onno-

dige obstakels, die het voor de ouderen moeilijk maken om deel te kunnen
nemen aan onze samenleving. Met de
aankomende bezuinigingen zal het voor
hen niet makkelijker worden. Het is
voor mij een doel om de levenskwaliteit
zoveel mogelijk te behouden’.

Verkiezingsprogramma: ‘denken, durven, doen’
Samenvatting speerpunten
1.	Werken aan levendige woonkernen. De eigen identiteit van de kernen behouden. Onder het motto ‘Blik van het plein’ dient
de voltooiing van het Dorpsplein en de Noordrand in Rockanje de hoogste prioriteit te krijgen.
2. Toekomstvisie Westvoorne – waarheen? Gepaste groei met kwaliteitsverbeteringen.
3.	Verkoop Woonbedrijf; bouw sociale woningen. Een woningcorporatie is in staat sneller woningen te bouwen dan het
gemeentelijke Woonbedrijf.
4.	Verkeer en vervoer. De iedere ochtend aanwezige files bestrijden. Vanaf de rotonde van Oostvoorne moet een extra rijstrook
worden aangelegd waardoor het verkeer vanuit de Westvoornse kernen beter doorstroomt.
5.	Jeugd en sport – breng de jeugd in beweging. Een effectief middel om jongeren te bereiken in de strijd tegen drank- en
drugsmisbruik.
6.	De gemeente is er voor u! Het gemeentehuis als servicecentrum voor inwoners en ondernemers en een positieve houding
ten opzichte van hun ideeën en initiatieven.
7.	Regionale samenwerking moet! Een vereiste voor het functioneren van kleine gemeenten, dat kan plaatsvinden bij tal van
onderwerpen en beleidsterreinen.
8.	Economie en financiën. Geen kansen onthouden aan initiatieven van het midden- en kleinbedrijf. Regelgeving moet vereenvoudigd worden en extra aandacht moet uitgaan naar tegenstrijdigheden in de regelgeving.
9. Dynamisch buitengebied. Het op een landschappelijke, sobere en voordelige wijze inpassen van het glasintensiveringsgebied.
10. Vrijwilligers – hulp aan de medemens. Aandacht voor het vrijwilligersbeleid en mantelzorgers.
11.	Zorg en ouderen. Vercommercialisering van de zorg heeft nauwelijks een positieve uitwerking gehad. De verantwoordelijkheid voor de WMO verplicht de gemeente om met financiële tegenvallers rekening te houden. Daar mag in de gemeenteraad
geen verdeeldheid over bestaan.
Waarin onderscheidt de VVD zich wat betreft het verkiezingsprogramma?
‘De VVD wil zich sterk maken voor een sociaal solide gemeente met een aantrekkelijk ondernemersklimaat!’

Voor meer informatie: www.vvdwestvoorne.nl
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CDA

Arjen Littooij, Oostvoorne (1)

Geboren: 1 december 1960, Dinteloord
Opleiding: studie Nederlands Recht en
Bestuurskunde
Carrière: begonnen als politieman in
Oostvoorne, nu directeur veiligheid in
Rotterdam
Bestuurlijke ervaring: acht jaar gemeenteraadslid. Verder verschillende
bestuursfuncties bij maatschappelijke
en kerkelijke organisaties
Politieke specialisatiegebieden: bestuurlijke zaken, veiligheid
Hoe ben ik politiek betrokken geweest?
‘Ik ben nu acht jaar gemeenteraadslid.
De laatste vier jaar als fractievoorzitter.
Al vroeg werd me bijgebracht dat je je
talenten moet inzetten voor kerk, staat
en maatschappij. Omdat politiek thuis
altijd een onderwerp was waarover werd
gesproken kreeg ik hier ook interesse
voor’.
Wat onderscheidt mij in bestuurlijk opzicht? ‘Ik ben onderscheidend op het
gebied van kennis en ervaring. Een
gezonde dosis boerenverstand, een academische opleiding, ervaring als politieman, organisator van evenementen
en lid van de kerkenraad en nu werkend
in een bestuurlijke omgeving. Een echt
‘dorpsmens’. Deze unieke mix aan ervaringen wil ik inzetten voor ‘mijn Westvoorne’’.
Mijn missie in Westvoorne: ‘Westvoorne
moet een vitale en bruisende gemeente
blijven. Woningen voor starters en voorzieningen voor ouderen. Mijn missie is
om Westvoorne als fietsgemeente op de
kaart te zetten. We hebben een unieke
gemeente met prachtige natuur. Ik ben
voor een fietspad langs zee, zodat de
punt van het eiland voor jonge gezinnen
bereikbaar wordt. Een wandelboulevard
tussen de Eerste en Tweede Slag en
strandhuisjes op het strand. Westvoorne
is een familiebadplaats. Een gemeente
waarbij inwoners in hun eigen plaats op
vakantie kunnen’.
Wat wil ik aan de kiezers kwijt? ‘Het
motto van ons programma is ‘zorg voor
de toekomst’. Dit is een opdracht om er
voor te zorgen dat we het unieke van
Westvoorne behouden. Een vitale gemeente, prachtige (zomer)evenementen
en een rijk verenigingsleven. Maar we
hebben ook zorgen over het huishoudboekje. De komende jaren moet er flink
bezuinigd worden. En we moeten de
zorg voor onze inwoners niet vergeten.
Het CDA staat voor een goede mantelzorg, goede zorgvoorzieningen en zorg
voor de ouderen. De zorg mag niet verschralen. Dit is een opdracht die het
CDA zich aantrekt’.

vooral mensen die in de knel zijn geraakt’.
Mijn missie in Westvoorne: ‘op de eerste
plaats moet de democratie weer terug
naar de burgers, daar ontstaan de mooiste ideeën, daar gebeurt het. Ons CDA
motto is daarom: ‘zelf verantwoordelijk
waar mogelijk en hulp waar noodzakelijk’. Dat geldt niet alleen voor Zorg en
Welzijn, maar zeker ook voor de politieke
keuzes die gemaakt moeten worden.
Daarnaast verwachten wij dat er in de
komende periode minder te besteden is.
De gouden jaren zijn voorbij. Toch willen wij de lasten voor de burgers niet
verhogen (alleen inflatie) en het mindere wat er is te besteden echt eerlijk en
rechtvaardig bestemmen’.
Piet Beukelman, Rockanje (3)
Geboren: 4 juli 1949, Rockanje
Opleiding: middelbaar tuinbouwonderwijs, diverse cursussen
Carrière: 40 Jaar zelfstandig ondernemer, nu eigenaar van handelsbedrijf
Bestuurlijke ervaring: verschillende
functies in Christelijke Boeren en Tuinders Bond (CBTB later WLTO), 25 jaar
in schoolbestuur en Gereformeerde kerk
(later PKN), acht jaar CDA bestuur, acht
jaar steunfractie CDA, vier jaar commissielid VROM Westvoorne (vanaf 2006)
Politieke specialisatie: Ruimtelijke
Ordening, glasproblematiek
Wat onderscheidt mij in bestuurlijk opzicht? ‘Breed georiënteerd, veel ervaring op het gebied van verenigingsleven
en agrarische sector’.
Mijn missie in Westvoorne: ‘in de komende vier jaar samen met alle partijen
oplossingen zien te vinden voor problemen in onze gemeente, zoals de bouw
van zowel starterswoningen als levensloopbestendige woningbouw in Tinte
en Rockanje, het oplossen van de glasproblematiek en de verplaatsing van de
sportvelden op de Drenkeling. Dit alles
met een uitvoering die zo breed mogelijk gedragen kan worden’.

Nico A.M. Groenewegen, Tinte (2)
Geboren: 16 december 1943
Opleiding: MULO, daarnaast vele tuinbouw- en managementcursussen
Carrière: 40 jaar ondernemer geweest
(bloemkwekerij)
Bestuurlijke ervaring: verschillende bestuursfuncties bekleed in de tuinbouw,
o.a. LTO en bloemenveiling Holland en
daarnaast in het verenigingsleven
Politieke specialisatiegebieden: ‘ik heb
een brede interesse in wat er in de politiek gaande is nu houd ik mij vooral bezig met Zorg, Welzijn en Financiën’.
Hoe ben ik politiek betrokken geweest?
‘Ik ben acht jaar bestuurder van het
CDA in Westvoorne en ook nu ruim een
jaar fractieassistent in de raadscommissies WOW en ABZ/M’
Wat onderscheidt mij in bestuurlijk
opzicht? ‘Ik voel mij vooral een echte
teamspeler, ik wil graag met anderen
iets kunnen betekenen voor anderen en

De kandidaten 1 t/m 3:
Piet Beukelman,
Arjen Littooij en Nico Groenwegen
(van links naar rechts)

Westvoorne
Verkiezingsprogramma: ‘zorg voor de toekomst’
Speerpunten
1.	Westvoorne moet een zelfstandige gemeente blijven. Het gemeentebestuur moet dicht bij de inwoners staan. Samenwerken
met buurgemeenten moet onderzocht worden. De bereikbaarheid moet worden gegarandeerd. De torenspitsen van de kerken
in Westvoorne moeten van ver zichtbaar zijn.
2.	Belastingen (OZB) mogen hoogstens met de inflatiecorrectie stijgen. Het huishoudboekje staat onder druk. Dat betekent
dat (nieuw) beleid alleen gefinancierd kan worden door (oud) beleid aan te passen.
3.	Het CDA staat voor intensief toezicht en handhaving. Westvoorne is een veilige gemeente. Dat moet zo blijven. Het CDA
wil overlast van honden- en paardenpoep, bromfietsoverlast en hard rijden binnen de bebouwde kom actief bestrijden. Het
CDA is voor uitbreiding van het politiewijkteam.
4.	Er moet langs zee een fietspad aangelegd worden tussen Oostvoorne en Rockanje. Het strand op de punt van het eiland
moet bereikbaar worden voor gezinnen. De natuur moet voor iedereen toegankelijk zijn. Tussen de Eerste en Tweede Slag
in Rockanje moeten een wandelboulevard en huisjes op het strand aangelegd worden.
5.	Schoolzones moeten de omgeving rond scholen autoluw en veiliger maken. Het CDA hecht aan het bijzonder onderwijs en
aan de betrokkenheid van ouders bij de school. Het schoolzwemmen en gymnastiek moet op minimaal het huidige niveau
blijven.
6.	Het CDA staat voor een ruimhartig gemeentelijk armoedebeleid. Voor de maatschappelijke ondersteuning geldt: ‘op eigen
kracht waar mogelijk en ondersteuning indien nodig’. De zorg mag niet verschralen. Mantelzorgondersteuning moet hoog
op de politieke agenda staan.
7.	Het cultureel centrum De Man moet zich ontwikkelen tot een echt theater. Verenigingen en zomerevenementen moeten
ondersteund worden. Sportverenigingen moeten kunnen rekenen op steun van de lokale overheid. Evenementen moeten in
de kernen plaatsvinden en niet buiten het dorp.
8.	De kernen Oostvoorne, Rockanje en Tinte moeten hun authentieke karakter behouden. Het Dorpsplein en het Kerkplein
in Oostvoorne moeten worden aangepast naar een aantrekkelijk centrum. Het Dorpsplein in Rockanje moet autovrij worden
gemaakt zodat ook hier meer (culturele) activiteiten kunnen worden ontplooid.
9.	Het is noodzakelijk om in Rockanje snel extra woningen te bouwen. De Noordrand en de Drenkeling moeten met voorrang ontwikkeld worden. Het CDA wil sociale woningbouw, starterswoningen en (levensloop bestendige) woningen laten
ontwikkelen. Initiatieven om aanleunwoningen voor familieleden bij bestaande woningen te realiseren, moeten worden
ondersteund.
10.	Het CDA kiest voor een open ruime polder. Waar mogelijk wordt het glas (op vrijwillige basis) in het buitengebied gesaneerd. Het CDA kiest voor een groene gemeente, met een actief beleid gericht op CO2-reductie. De kosten voor leges
moeten gekoppeld aan de CO2 uitstoot. Westvoorne moet aansluiten bij het Climate Initiative Rotterdam en het initiatief
Global Village van de kerken.
Waarin onderscheidt het CDA zich wat betreft het verkiezingsprogramma?
‘Het CDA onderscheidt zich doordat het concrete voorstellen heeft. Recreatie (fietspad door de duinen, wandelboulevard), ontwikkelen theater De Man, veiligheid rond scholen (schoolzones), sociaal beleid (mantelzorg) en maatregelen voor het milieu
(legeskosten verbinden aan CO2 uitstoot). Het CDA is een brede volkspartij, geworteld in alle lagen van de samenleving. Voor
het CDA staat de gemeenschap centraal. Het ware draagvlak van de gemeente is de betrokkenheid van mensen bij hun gemeente,
het gezin, de school, de kerk, de wijk, het bedrijf of de vereniging. Integriteit, verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid, betrokkenheid, inspirerend en deskundigheid zijn sleutelbegrippen. Respect en gemeenschapszin zijn constanten die door het hele
programma heenlopen’.

Voor meer informatie: www.cda-westvoorne.nl
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D66

Ies Klok, Rockanje (1)

Geboren: 3 november 1949, Rockanje
Opleiding: HBS-b, Geografie/Planologie
Universiteit van Utrecht
Carrière: diverse functies als adviseur
van gemeente/regiobesturen op het terrein van Stadsvernieuwing/Ruimtelijke
Ordening/Volkshuisvesting, management
van afdeling Stadsontwikkeling
Bestuurlijke ervaring: drie jaar gemeenteraad, vijf jaar wethouder in Westvoorne
Politieke specialisatiegebieden: zie boven, maar inmiddels ook als portefeuillehouder Financiën, Recreatie, Natuur,
Economische Zaken, Woningbedrijf,
Personeel & Organisatie en Regiozaken
Hoe ben ik politiek betrokken geweest?
‘Van huis uit ben ik betrokken bij het
gemeentebestuur van Rockanje, later
Westvoorne. In mijn loopbaan heb ik
diverse functies in de advisering van het
lokale en regionale openbaar bestuur bekleed. Inmiddels ben ik acht jaar actief
in het bestuur van Westvoorne’.
Wat onderscheidt mij in bestuurlijk opzicht? ‘Ik ben voor optimisme, inspiratie, eigen verantwoordelijkheid en
gelijkheid in behandeling. Vanuit een
ruime bestuurlijke ervaring heb ik in het
College een duidelijke lijn uitgezet in de
ontwikkeling van Westvoorne, zonder
ruzies en scheuringen in de eigen politieke achterban. Mijn wortels liggen in de
lokale samenleving en dat betekent voor
mij, met oog en oor openstaan voor lokale belangen, zonder dat deelbelangen
de overhand krijgen. Ik wil, vanuit ervaring en een ruimer perspectief, afwegingen en beslissingen kunnen maken voor
een betere toekomst van Westvoorne, en
daarmee staan voor de zaak’.
Mijn missie in Westvoorne: ‘ik vind dat
we moeten uitgaan van een optimistischer geluid. Er gaan ook veel dingen
heel goed in Westvoorne. We wonen in
een veilige en welvarende gemeente met
schitterende natuur. Niet overal tegen
zijn en regeren vanuit angst: ‘nee! De
lat moet omhoog!’ We moeten de eigen
kwaliteiten versterken en daarin duidelijk de regie nemen als zelfstandige gemeente. Dat geldt zeker ook voor de samenwerking met andere gemeenten op
Voorne-Putten. D66 stelt de keuzevrijheid en individuele ontplooiing centraal:
meer zeggenschap van mensen over hun
dagelijkse leefomgeving en meer zorg
voor elkaar. Liberaal van gedachte en
sociaal van gevoel’.
Wim Hartog, Oostvoorne (2)
Geboren: 1 juli 1956, Rotterdam
Opleiding: HTS Chemie, HVK
Carrière:
Production
Supervisor,
Manager Security & ER, Infra
Bestuurlijke ervaring: secretaris D66 afdeling Voorne, fractieassistent en vanaf
2005 raadslid Westvoorne
Politieke specialisatiegebieden: duurzame ontwikkeling
Hoe ben ik politiek betrokken geweest?
‘In 1994 ben ik betrokken geweest bij
het opstarten van een actieve D66 fractie
in de gemeente Westvoorne. In de eerste
jaren heb ik een bestuursrol vervuld. In
2005 ben ik als raadslid gestart en heb
het geluk dat ik terug kan vallen op een
actieve steunfractie’.
Wat onderscheidt mij in bestuurlijk opzicht? ‘De D66 fractie spant zich in om
een sociaal liberale politiek te voeren.
Het belangrijkste doel is om te zorgen
dat het individu daar waar mogelijk kan
kiezen en daar waar nodig kan terugvallen op een gedegen sociaal vangnet.
Keuze vrijheid voor het individu levert
een kwalitatief hoogwaardige samenleving met veel ruimte voor innovatie.
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Innovatie is noodzakelijk om ook in de
toekomst voldoende werkgelegenheid te
kunnen garanderen’.
Mijn missie in Westvoorne: ‘de samenwerking in de politiek verbeteren, zodanig dat andere gemeenten bereid zijn om
met het zelfstandige Westvoorne samen
te werken. De samenwerking met andere
gemeenten dient niet vrijblijvend te zijn.
Tevens zal ik veel aandacht vragen om de
ontwikkelingen in de komende vier jaar
zoveel mogelijk duurzaam uit te voeren.
Gezien de ernstige economische crisis is
het van belang om de duurzame ontwikkeling niet te beperken tot nieuwbouw.
Ook bestaande bouw verdient de nodige
aandacht. Naast deze ontwikkelingen
blijf ik trots op het bijzondere natuurgebied. Ik vind dat wij ervoor moeten
zorgen dat ook toekomstige generaties
kunnen genieten van dit gebied’.
Peter van der Noll (3)
Geboren: 16 juni 1962, Naaldwijk
Opleiding: Gymnasium, HEAO
Carrière: accountant
Bestuurlijke ervaring: penningmeester
verzorgingshuis, penningmeester volksuniversiteit, penningmeester peuterspeelzaal, penningmeester D66 Voorne
Politieke specialisatiegebieden: bestuurlijke aangelegenheden en Financiën
Hoe ben ik politiek betrokken geweest?
‘Ik ben sinds 2006 fractieassistent van
de raadsfractie van D66 Westvoorne en
vanaf 2006 lid van de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken/Middelen.
Wat onderscheidt mij in bestuurlijk opzicht? ‘Een nuchtere kijk op de politiek,
met aandacht voor zaken die er in de gemeente toe doen’.
Mijn missie in Westvoorne: ‘het voeren
van een open en heldere politiek, waarbij de burgers in een vroeg stadium bij
de besluitvorming worden betrokken.
Beslissingen nemen en daar ook voor
staan. De missie van D66 Westvoorne
staat beschreven in ons verkiezingsprogramma, dat is te vinden op onze website: D66Voorne.nl/Westvoorne’.
Arno de Snoo (4)
Geboren: 2 maart 1974, Rotterdam
Opleiding: Agrarische Hogeschool
Larenstein, University of Aberdeen
Carrière: journalist
Bestuurlijke ervaring: projectmanagement en sinds vorig jaar betrokken bij
D66 Westvoorne
Politieke specialisatiegebieden: ontwikkeling stedelijk- en plattelandsgebied
Hoe ben ik politiek betrokken geweest?
‘Ik ben sinds 2009 lid van de steunfractie van D66 Westvoorne’.
Wat onderscheidt mij in bestuurlijk opzicht? ‘Als jong politicus heb ik een
frisse kijk op de zaken. Een positieve
insteek is voor mij het uitgangspunt.
Westvoorne is een prachtig gebied om te
leven en dat moet zo blijven’.
Mijn missie in Westvoorne: ‘het ondersteunen van de doordachte inbreng die
wij als D66 Westvoorne met heldere
stem in het lokale debat laten horen. Een
open politiek bedrijven met een positieve maar krachtige inbreng’.

De kandidaten:
Ruud Scherjon (nr. 8),
Arjan van der Nol, Ies Klok,
Wim Hartog,
Jacqueline van Hoey Smith (nr. 6),
Erik Mulder (nr. 7)
en Arno de Snoo (van links naar
rechts) bij de Strypse Wetering

Westvoorne
Arjan van der Nol (5)
Geboren: 18 juni 1979
Opleiding: Bedrijfskunde (Erasmus
Universiteit Rotterdam/ University of
New South Wales), Post-initiële Master
Accountancy (Erasmus School of
Accounting & Assurance)
Carrière: sinds drie jaar werkzaam als
Accountant bij PricewaterhouseCoopers
Bestuurlijke ervaring: sinds vorig jaar
betrokken als fractieassistent bij D66
Westvoorne

Politieke specialisatiegebieden: Financiën, Economische Zaken
Hoe ben ik politiek betrokken geweest?
‘Ik ben sinds 2009 lid van de steunfractie van D66 Westvoorne’.
Wat onderscheidt mij in bestuurlijk opzicht? ‘Met mijn kennis van economische ontwikkelingen en financiën, analytische denkvermogen en het feit dat ik
mijn leven lang in Westvoorne heb gewoond en geleefd, ben ik in staat om de
belangrijkste zaken die bij de inwoners
spelen te vertalen naar daadkrachtige

standpunten. Daarnaast denk ik als jong
politicus de mening van de jeugdige inwoners te kunnen vertalen naar voor hen
belangrijke ontwikkelingen binnen de
gemeente’.
Mijn missie in Westvoorne: ‘een jong
en daadkrachtig geluid laten horen in
de gemeente Westvoorne zonder te vergeten een luisterend oor te bieden voor
de (jonge) inwoners van de gemeente.
Daarnaast denk ik dat er innovatie op
duurzaam en economisch gebied gestimuleerd dient te worden’.

Verkiezingsprogramma:
‘liberaal van gedachte en sociaal van gevoel’
Speerpunten
1. Een aantrekkelijk zelfstandig Westvoorne met naast het natuurgebied een open landschap en groene dorpen;
2.	Niet vrijblijvende samenwerking met gemeenten op Voorne (en eventueel Putten), gebruikmakend van een op te richten
Shared Service Center;
3.	Een duurzaam (agrarisch) gebruik van het landelijk gebied moet worden nagestreefd. De Helhoek moet open blijven en mag
niet bebouwd worden.
4.	Actief klimaatbeleid gebaseerd op klimaatneutraal bouwen, waarbij middels een ‘energie advies’ ook aandacht wordt
besteed aan de bestaande woningvoorraad;
5. Voortvarende uitvoering van de Structuurvisie Glas. Binnen de afgesproken randvoorwaarden particulier initiatief stimuleren.
6. De mogelijkheden voor een nieuwe ontsluiting van Oostvoorne richting Westvoorneweg onderzoeken;
7. Voor lichamelijke opvoeding en schoolzwemmen in het basisonderwijs moeten vakleerkrachten gehandhaafd blijven;
8. De keuze van een JOP in Rockanje moet in 2010 na advies van de Jeugdraad worden gemaakt;
9. Het uitbreiden van aantrekkelijke fietsroutes door het open landschap en de groene dorpen.
10. Een verbetering van de mobiliteit van WMO-cliënten nastreven.
Waarin onderscheidt D66 zich wat betreft het verkiezingsprogramma?
‘Vrijheid, verantwoordelijkheid, gelijkheid in behandeling en rechtszekerheid voor een gezonde samenleving waarbinnen mensen kunnen bereiken wat ze willen en kunnen en waar zij zich met elkaar veilig thuis kunnen voelen. Westvoorne herbergt een
kleinschalig, groen, historisch deltalandschap met vele kwaliteiten. Voor de toekomst van Voorne moet het streven gericht zijn op
het behoud van het open landschap met levendige dorpskernen en natuur, zee, strand en duinen. De gemeente moet de regie naar
een duidelijke toekomst in handen nemen. D66 wil gebruikmaken van de kansen die de Mainport en het toerisme bieden. Door
een beheerste groei, zowel wat betreft het aantal inwoners, voorzieningen en economische activiteiten, kunnen levendige kernen
en voldoende (maatschappelijke) voorzieningen worden gewaarborgd. Daarbij moet Westvoorne vanuit haar eigen kwaliteiten
en als zelfstandige gemeente nadrukkelijk samenwerken met andere gemeenten op Voorne-Putten’.
Voor meer informatie: www.d66westvoorne.nl
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Raadsperiode 2006-2010
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste politieke
gebeurtenissen die vanaf 7 maart 2006 t/m 1 februari 2010
in Weekblad Westvoorne zijn verschenen.

2009

2006

Op 16 maart wordt de gemeenteraad geïnstalleerd. Op deze foto staan de ‘nieuwkomers’.

Na een wekenlange en naar het oordeel van burgemeester Krijgsman soms harde campagne wordt de verkiezingsuitslag op 7
maart om omstreeks 21.15 bekendgemaakt. De kiesgerechtigden geven hun stem aan: 1. Gemeentebelangen (26,94%). 2. PvdA
(25,78%). 3. VVD (24,05%). 4. CDA (15,97%). 5. D66 (7,26%). Op 16 maart worden de raadsleden geïnstalleerd en de wethouders Geers (PvdA), Klok (D66) en Van Lith (GBW) benoemd. Het betreft een continuering van de zittende coalitie, omdat ‘de
kiezer daarin het vertrouwen heeft uitgesproken’. In augustus wordt Peter de Jong burgemeester. De eerste onenigheden binnen
en tussen de partijen zijn snel duidelijk. In mei is er al veel kritiek op het glasbeleid. Enkele maanden later lopen de spanningen
op nadat het voorkeursrecht op ‘Stuifakker’ wordt gezet. Tijdens de Algemene Beschouwingen is het waarborgen van veiligheid
een hoofdzaak. In het najaar treedt mevr. Van der Bergh (PvdA) af als raadslid en maakt plaats voor dhr. Van den Akker. Op 1
december maakt raadslid Rehorst (GBW) als eerste persoon in Nederland gebruik van de ‘Wet Tijdelijke Vervanging Volksvertegenwoordigers’. Tot 1 augustus 2007 vervangt dhr. Heijndijk hem.

2007

In december stapt wethouder Geers noodgedwongen op.
Dit is hoogstwaarschijnlijk de laatste foto
van het complete college van B en W.

Evenals in 2008 heeft burgemeester De Jong ‘trots en vertrouwen’ gekozen als thema
voor zijn nieuwjaarstoespraak. Emma van Blom kondigt in januari aan dat zij - met
anderen - een politieke partij aan het oprichten is die een cultuurverandering in het
gemeentebestuur tot stand moet brengen. Begin maart is Partij Westvoorne een feit.
Later die maand stappen de raadsleden Langendoen, Gorzeman en Rehorst uit de
fractie van Gemeentebelangen. Reden is dat eerstgenoemde persoon van het partijbestuur te horen zou hebben gekregen dat zij te oud is om op een verkiesbare plaats
op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen te komen. De beide heren komen
na bemiddeling terug. Mevr. Langendoen maakt later dat jaar een ommezwaai naar
de PvdA. Dhr. Heijndijk neemt haar stoel in de gemeenteraad in. De komst van
een pannaveld en een jongerenontmoetingsplaats aan de Hoogvlietlaan in Rockanje
gaat niet door. Half april wordt de eerste paal voor het multifunctioneel centrum ‘de
Meander’ aan de Valweg/Hoefweg in Oostvoorne geslagen. De verkeersremmende
maatregelen aan de Voorweg zijn een veelbesproken onderwerp. Uit het rapport van
de Rekenkamercommissie over de komst van de Swinshoek op ‘landje Briggeman’
wordt in juni duidelijk dat het college van B en W niet actief naar informatie op zoek
is gegaan. Ook de gemeenteraad had kritischer moeten zijn. Eigenaar Humanitas
zet het in aanbouwzijnde gebouw te koop. In Tinte vindt een wijkschouw plaats. Er
moeten daar vooral verkeersmaatregelen komen. Tijdens de Algemene Beschouwingen blijkt dat bezuinigingen onontkoombaar zijn. Woningbouw moet het glasbeleid
financieren. De meeste partijen worden in het najaar door een second opinion in hun
mening gesterkt dat dit economisch gezien een riskante onderneming is. Onverwacht
wordt duidelijk dat de raadsvergadering van november voor een besluit niet heilig
is. Raadslid Johan Rehorst (GBW) overlijdt eind november. Dhr. Plantinga wordt
hierdoor raadslid. In december komt de Raad van State met een uitspraak over het
bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Westvoorne’. De gemeenteraad kondigt een
motie van wantrouwen richting wethouder Geers aan vanwege haar rol hierin en zij
stapt op. Westvoorne heeft met het uitstappen van de PvdA een minderheidscoalitie.
De gemeenteraad stelt de Toekomstvisie vast. Het Elisabethhof in Oostvoorne wordt
officieel geopend.

Het vergroten van de veiligheid was een belangrijk issue in de afgelopen jaren.
In oktober vindt een eerste wijkschouw in Oostvoorne plaats om problemen te signaleren.

Burgemeester De Jong kondigt tijdens de nieuwjaarsreceptie aan dat het integraal veiligheidsbeleid één van de successen van
2007 moet gaan worden. In februari worden 550 handtekeningen tegen het project ‘de Rots’ in Rockanje ingediend. Begin maart
gaat het voorkeursrecht van ‘Stuifakker’. In juni wordt ‘de Man’ in Oostvoorne gesloopt om plaats te maken voor een geheel
nieuw cultureel centrum. Op verzoek van de politieke partijen zullen er aanpassingen in het ontwerp worden gemaakt. Het
dossier ‘Swinshoek’ bereikt gedurende het jaar enkele dieptepunten. De politiek reageert begin juli geschokt dat de gemeente
voor 26 miljoen garant staat en bekritiseert het gebrek aan informatie daaromtrent. Het integrale veiligheidsbeleid wordt vastgesteld. In oktober vindt in het kader van het Wijkveiligheidsplan een wijkschouw door Oostvoorne plaats en in november de
eerste bewonersbijeenkomst. Tijdens de Algemene Beschouwingen speelt de besluitvormingsprocedure omtrent de bouw van
de ‘Swinshoek’ een grote rol. Begin november stappen de raadsleden Van Blom en Diepstraten (beide PvdA) op. Er is sprake
van een verstoorde werkhouding binnen de fractie. Directe reden is het afwijkend stemgedrag van raadslid Van Iersel inzake het
instellen van een onderzoek naar de bouw van de ‘Swinshoek’. De dames Jonkers en Van Vliet nemen de vrijgekomen plaatsen
in de gemeenteraad in.

2008
Tijdens de nieuwjaarsreceptie geeft
burgemeester De Jong aan te willen
werken aan ‘trots en vertrouwen’. Oftewel, een betere bestuurlijke cultuur
en relatie tussen burger en gemeente.
De Rekenkamercommissie krijgt van
de gemeenteraad opdracht om het dossier ‘Swinshoek’ te onderzoeken. Begin februari wordt de Wmo-adviesraad
geïnstalleerd. De politiek uit kritiek op
de aankoop van een varkensboerderij
aan de Quacksedijk. Het interactieve
Begin maart start het interactieve
besluitvormingsproces voor het
glasintensiveringsgebied Tinte
met een informatieavond.

2010

Het eerste lijsttrekkersdebat voor de gemeenteraadsverkiezingen
wordt op 20 januari gehouden.

Burgemeester De Jong geeft in een interview met Weekblad Westvoorne aan dat
vertrouwen tussen bestuur en burger ook één van de belangrijkste thema’s na de
gemeenteraadsverkiezingen moet gaan worden. De Welstandscommissies van Westvoorne en Rotterdam geven verschillende adviezen over ‘de Rots’. Hierdoor wordt
de bouwvergunning verdaagd. Op woensdag 20 januari wordt het eerste lijsttrekkersdebat gehouden.
besluitvormingsproces rondom het glasintensiveringsgbied Tinte start met een
informatieavond. Emma van Blom en
Ger Diepstraten kondigen in maart aan
een nieuwe vorm van besturen te willen
bewerkstelligen door middel van een
nieuwe politieke partij. Aan het begin
van de zomer wijst de rechter de komst
van een tweede supermarkt in Rockanje
af. Eind juni wordt een wijkschouw door
hetzelfde dorp georganiseerd. Op 11

september legt wethouder Van Lith de
eerste steen van ‘de Man’. De economische crisis is een belangrijk onderwerp
van de Algemene Beschouwingen. Op
11 november komt uit de tweede wijkveiligheidsbijeenkomst voor Rockanje
naar voren dat de jeugd een eigen plek
wil. Het Economisch Platform Westvoorne presenteert begin december een
scenariostudie over de toekomst van
Westvoorne.
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‘Wie komen er na drie maart
voor deze raadsleden in de plaats?’
Verdeling raadsperiode 2006-2010
Op 7 maart 2006 vonden de gemeenteraadsverkiezingen voor de raadsperiode 2006-2010 plaats. Er was
een opkomstpercentage van 65,46 procent; een relatief hoog aantal.
Gemeentebelangen Westvoorne werd de grootste partij met een totaal van 1967 stemmen. Ook de PvdA
behaalde grote winst en kreeg er een zetel bij. Hun lijsttrekker, Barbara Geers, was de kandidaat met verreweg de meeste voorkeurstemmen. Er werd 1334 keer voor haar gekozen. Dit staat voor 18,2 procent van
het totaal aantal uitgebrachte stemmen.

Verlies boekten de VVD, D66 en het CDA. Alleen de laatstgenoemde partij verloor een zetel.
De coalitieonderhandelingen verliepen spoedig. Op 14 maart werd een akkoord tussen Gemeentebelangen
Westvoorne, PvdA en D66 bereikt en twee dagen later werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. De
kersverse raadsleden benoemden diezelfde avond de heren Klok (D66) en Van Lith (Gemeentebelangen
Westvoorne) en mevr. Geers als wethouder. In december 2009 stapte wethouder Geers noodgedwongen op.
Haar partij trad daarna uit de coalitie. Westvoorne kreeg hierdoor een minderheidscoalitie.
Op de foto’s ziet u de huidige fracties in de gemeenteraad. Tijdens de laatste raadsvergadering van de
raadsperiode 2006-2010 - op dinsdag 9 maart - zal afscheid worden genomen van de oude raadsleden.

GBW fractie

CDA fractie

De raadsleden Plantinga, Gorzeman, Kraaijenbrink en Heijndijk van Gemeentebelangen Westvoorne (van links naar rechts).

De raadsleden Littooij en Braber van het CDA (van links naar rechts).

PvdA fractie
De raadsleden Jonkers, Van den Akker, Van Iersel en Van Vliet van de PvdA (van links naar rechts).

D66 fractie
Het raadslid Hartog van D66.

VVD fractie
De raadsleden Laaij, Krajenbrink, Van Montfoort en Van Leeuwen van de VVD (van links naar rechts).

