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WOUDENBERG, DAT ZIJN WIJ!

 Kieslijst Verkiezingen 
21 maart 2018

GemeenteBelangen Woudenberg
p/a Irene Houtsma
Stationsweg 8
3931 ES Woudenberg
tel. 033 2869999
email info@gbw-online.nl
      Whatsapp: 06 114 88 667 

Colofon
Als u meer wilt weten over GemeenteBelangen Woudenberg en/of ons verkiezingsprogramma, 
dan kunt u te allen tijden contact opnemen met één van onderstaande GBW’ers:

Pieter de Kruif 06 50258864  pieter.dekruif@casema.nl
Marco van de Hoef 06 29510982  marcovandehoef@gmail.com
Irene Houtsma 06 19645230  irene@houtsma-ro.nl
Wim Merkens 06 51559203  merkadvies@planet.nl
Arno Vink 06 51256559  arno@arnovink.nl
Bart Radstaake 06 23566387  bart.radstaake@kpnmail.nl
Peter van Schaik 06 40631139  pvs1954@gmail.com
Karin Schipper 06 41479642  k.e.schipper@gmail.com
Annette van der Ham 06 48533860  033annette@gmail.com
Ronald de Snoo 06 54376275  ronalddesnoo@gmail.com

Wilt u op 21 maart thuis opgehaald worden om naar het stembureau te gaan? 
Wij komen u met alle plezier ophalen om te kunnen stemmen en uiteraard brengen we u ook weer naar huis.
Wilt u van deze service gebruik maken? Neemt u dan telefonisch contact op met Pieter de Kruif op 06 50258864.

1. Pieter de Kruif
2. Marco van de Hoef
3. Irene Houtsma
4. Wim Merkens 
5. Arno Vink   
6. Bart Radstaake
7. Peter van Schaik
8. Karin Schipper
9. Annette van der Ham
10. Ronald de Snoo 

11. Laura van Lambalgen
12. Jesse Lindhout
13. Wil Termaaten  
14. Jolanda van Baaren
15. Erik Ter Maaten
16. Lian van Zon
17. Pim van Buren
18. Richella Bouwheer
19. Bert Wagensveld
20. Ed Kroonsberg

21. Nico Bakkernes
22. Henk van den Berg
23. Evelien Wierper
24. Erwin Boom
25. Martin van Lambalgen
26. Jan van Baaren
27. David van Zanten
28. Jan Willem Bakkernes 
29. Ruud te Nuijl
30. Arie Wolswinkel
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s i n d s  1 9 4 6

OP WIE KUNT U REKENEN:

1



	Behoud en realisatie van goede sportaccommodaties

	Uitdagende speelvoorzieningen in alle wijken

	De jongeren aan zet!

	Voldoende ontmoetingsplekken mét wifi voor de oudere jeugd 

	Het bieden van de mogelijkheid tot meer activiteiten in Het Cultuurhuis, ook op zondag

	Aandacht en ondersteuning voor alle Woudenbergse mantelzorgers

	Inzetten op een laagdrempelige toegang “de Kleine Schans”

	Vraaggericht beleid voeren in de ondersteuning op het gebied van werk, zorg en inkomen

	Voldoende (sociale huur/levensloopbestendige)woningen voor starters,  

 jonge gezinnen en ouderen 

	Aanpak stille armoede en eenzaamheid

	Een veilige woonomgeving en het handhaven van de openbare orde

	Realisatie van een veilige fietsverbinding aan de noordkant van west naar oost

	Dorpsmarketeer aanstellen voor een beter winkelaanbod en activiteiten in ons dorp

	Inrichting en onderhoud van openbaar groen waarbij ruim aandacht is voor 

 ecologie en biodiversiteit

	Investeren in het verbeteren van het groenonderhoud en onkruidbestrijding

	Structureel inzetten op duurzaamheid samen met inwoners 

	Duidelijk herkenbaar beleid voor de gemeente. opgezet voor en door Woudenbergers

	Goede onderwijshuisvesting en kwalitatief hoog onderwijs in Woudenberg

	Goede vervoersregelingen voor kinderen die aangewezen zijn op speciaal onderwijs

	“Lokaal doen wat lokaal kan”

Speerpunten 
verkiezingsprogramma 

GBW

GBW blijft zich, samen met alle inwoners van Woudenberg, 
inzetten voor een samenleving waaraan iedereen kan deelnemen 
en die zich kenmerkt door een grote mate van sociale veiligheid 
en betrokkenheid, want waar je woont, moet het goed zijn.

Stem op 21 maart 
GemeenteBelangen Woudenberg 

lijst 1

s i n d s  1 9 4 6

Wat is Gemeente
Belangen Woudenberg?
Betrokken
GBW is een lokale partij – zonder binding met 
een landelijke partij – die is opgericht in 1946. 
Doelstelling van GBW is sindsdien geweest: het 
bieden van ontplooiingsmogelijkheden voor de 
totale Woudenbergse bevolking en een goed leef- 
en werkklimaat.

GBW vindt het belangrijk dat gemeente- 
bestuurders met beide benen in de Wouden-
bergse samenleving staan en zich breed  
oriënteren op wat leeft. Naast betrokkenheid 
is kennis van zaken, enthousiasme en een 
democratische en praktische instelling belangrijk.

Open
Goede communicatie met betrokkenen is  
belangrijk bij het tot stand komen van gemeentelijk 
beleid. GBW spant zich daarvoor in. Heldere 
beleidskaders en daarvan afgeleide werkplannen 
dienen samen met u tot stand te komen. U bent 
hierin voor GBW zeer belangrijk. Ook structureel 
overleg met maatschappelijke groeperingen 
waaronder het bedrijfsleven, is daarbij van belang. 
Een goede collegiale samenwerking binnen 
het college is essentieel, evenals wederzijds 
vertrouwen en respect van de fracties in  
de raad.

Herkenbaar
In de gemeentepolitiek is het niet mogelijk  
iedereen tevreden te stellen. In de afweging 
van belangen worden soms ook besluiten 
genomen die niet door iedereen positief 
worden gewaardeerd. Daarom vindt GBW het 
zo belangrijk dat beleid getoetst kan worden 
aan breed gedragen beleidskaders, zoals de 
structuurvisie en de toekomstvisie 2030. Deze 
kaders moeten met enige regelmaat in een 
interactief proces met belanghebbenden 
worden geactualiseerd. Dat maakt gemeentelijk 
handelen volgens GBW voorspelbaar en  
herkenbaar.

Woudenberg, dat zijn wij
Naast de mensen in die direct betrokken zijn 
bij de gemeente-politie heeft GBW ook leden. 
Deze leden, onze achterban’ zorgen ervoor dat 
de fracties en raadsleden gevoed worden met 
informatie over wat er in het dorp leeft. Zo is 
GBW diepgeworteld en betrokken bij alles wat 
er plaatsvindt in ons mooie dorp. En zo hoort het 
ook.

Wat hebben we o.a. als GBW bereikt de afgelopen raadsperiode:
•  Volledige vernieuwing dorpscentrum
•  Mooi wonen in het Groene Woud
•  Vernieuwde schoolgebouwen van de Wartburg, de Olijfboom en de Jan Ligthartschool
•  Speelvoorzieningen in alle wijken
•  Zondagopenstelling Cultuurhuis vanuit onderzochte behoefte inwoners
•  Duurzaamheid in straatverlichting en afvalscheiding
•  Meer aandacht voor groenonderhoud
•  Financieel gezond gebleven ondanks de crisis. Sluitende begrotingen en voldoende reserves
•  Oprichting Coöperatie de Kleine Schans als centrale toegang voor jeugdzorg, Wmo, zorg, 
 werk en inkomen
•  Vernieuwing velden en verlichting op het Griftpark voor voetbal en korfbal

SOCIAL MEDIA
Website:  www.gbw-online.nl 

Twitter:  @GBW_Woudenberg

Facebook: GemeenteBelangen Woudenberg

Whatsapp: 06 114 88 667

Instagram: Gemeentebelangenwoudenberg

             PIETER DE KRUIF
Hallo Woudenbergers, mijn naam is Pieter de Kruif. Als geboren 
en getogen Woudenberger zet ik me met veel plezier in voor alle 
Woudenbergers. Dit doe ik de laatste zeven jaar als wethouder 
namens GBW en daarvoor was ik 10 jaar actief als raadslid. De 
afgelopen 17 jaar heb ik me met veel enthousiasme ingezet voor 
de Woudenbergse samenleving. De komende periode hoop ik weer 
namens GBW in het college te zitten, waardoor we ons samen kunnen 
blijven inzetten voor een nog mooier, nog beter Woudenberg. 

De afgelopen jaren hebben we veel bereikt. Ik denk aan de goede 
onderwijshuisvesting, goede zorg en ondersteuning voor diegene die 
dat nodig hebben. In het verlengde hiervan ligt de realisatie van de 
coöperatie de Kleine Schans, die organisaties, verenigingen, kerken 
en mensen met elkaar verbindt. Hierdoor kunnen we de zorg en 
ondersteuning van mensen die dat nodig hebben blijven verbeteren. 

Ik denk ook aan de renovatie van de sportvelden en het aanpakken 
en verbeteren van de speelvoorzieningen in alle wijken van ons dorp.  
Deze besluiten worden de komende tijd zichtbaar in Woudenberg. 

Ook zijn er verschillende duurzame ontwikkelingen doorgevoerd, zoals 
de straatverlichting en zonnepanelen. Verder is het centrum aangepakt 
en niet alleen gezelliger, maar ook veiliger geworden. Daarnaast zijn er 
veel initiatieven die gestimuleerd, ondersteund en/of uitgevoerd worden 
- ‘Samen op Zondag’, de Jeugdloop tijdens de Florijn Winterloop, het 
beachkorfbalveld, Woudenberg Sportief, de ontmoetingsruimte voor 
dementie en zo zijn er nog veel meer. Dit soort mooie initiatieven draagt 
bij aan een samenleving waarin iedereen meedoet en waar partijpolitiek 
geen rol speelt. De mens staat centraal. 

Naast deze mooie projecten blijven we (sociale) woningbouw realiseren 
voor onze jongeren, gezinnen en ouderen. Zodat de wijken levendig 
en divers blijven en we als jong en oud met elkaar fijn kunnen wonen. 
Kortom, ik heb er weer zin in en met uw stem maken we samen 
Woudenberg nog beter en mooier.

“De lokale overheid wordt steeds belangrijker” roept men in Den Haag.
Dit weten wij al jaren. Stem daarom ook nu weer GemeenteBelangen 
Woudenberg.

Want....Woudenberg, dat zijn wij!
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