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Desirée Willems: 

Voorzitterschap overgedragen  
 
Toen ik in 2015 tot voorzitter gekozen 
werd, bevond ik me aan het eind van een 
revalidatietraject. Met het aangaan van 
deze nieuwe uitdaging nam ik een voor-
schot op verder herstel. Toen eind vorig 
jaar bleek dat dit iets te optimistisch 
gedacht was, heb ik met het oog op de 
verkiezingen van 2018 al aangegeven dat 
het voor mij fysiek te zwaar werd om de 
partij naar de verkiezingen te loodsen. 
 
 

Het idee was om nog aan te blijven totdat ik 
samen met het bestuur aan de leden een 
mooie kieslijst had kunnen voorleggen. 
Maar een verdere verslechtering heeft roet 
in het eten gegooid. Dat was erg lastig in de 
aanloop naar de campagne. Daarom is in 
overleg besloten dat mijn taak als voorzitter 
wordt overgenomen door Ingrid Scheifes,  

met Dennis van Loenhout als vicevoorzitter. 
Zelf probeer ik als bestuurslid mijn steentje 
voor Gemeentebelang bij te dragen.  
Ik wil graag iedereen bedanken voor het 
vertrouwen dat in mij is gesteld, en met 
name Ingrid Scheifes die het roer weer 
overneemt. 

Desirée Willems
 
 
Ingrid Scheifes: 

Samen maken we het partijprogramma 
 
Nou hadden we een goede voorzitter, maar helaas… Dingen lopen niet altijd zoals we 
zouden willen. Maar het is wel erg fijn dat Desirée toch bij het bestuur betrokken blijft, 
want een goede inbreng is altijd belangrijk.  
 
Ik heb er best over moeten nadenken om 
toch weer de kar te trekken als voorzitter. 
Maar een klein jaar voor de verkiezingen is 
het belangrijk dat je jonge en oude, 
ervaren en minder ervaren bestuursleden 
in je ploeg hebt. Want in november moet 
het bestuur aan de ledenvergadering wel 
een goede verkiezingslijst en een goed 
programma presenteren. Natuurlijk zijn 
daar al commissies mee bezig, maar ja, 
het bestuur is wel eindverantwoordelijk.  
En dat gaat helemaal lukken. Zeker met 
uw hulp.   

We roepen alle leden op om mee te 
denken. Wat moet er nu echt in het 
verkiezingsprogramma?  
Geef het door aan ons secretariaat!  
 
Even voor de helderheid: Marion Patist 
heeft het bestuur verlaten om zich meer op 
haar commissiewerk te richten. En van het 
bestuur dat er nu is (zie pagina 8) moeten 
officieel enkele leden door u tijdens de 
ledenvergadering nog gekozen worden! 

Ingrid Scheifes 
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Commissie Samenleving: 

Hoe zit het met de Wmo?  
De gemeente moet zorgen dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Dat is 
geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning. Daarover gaan allerlei verhalen. 
En er zijn misverstanden. Daarom zetten we de feiten en de plannen in dit artikel op 
een rijtje. 

In 2015 heeft de gemeente de Wmo-taken en 
bijbehorende financiering vastgelegd in het 
Besluit maatschappelijke ondersteuning. Onze 
gemeente hanteert de regel: er is ondersteuning 
voor iedereen die dat nodig heeft. En dat kan 
dan gaan om bijvoorbeeld voorzieningen als hulp 
in de huishouding, vervoer of aanpassing van de 
woning. Iedereen die op grond van de vorige 
rege-ling een voorziening kreeg, is opnieuw 
beoordeeld. Hierbij is gekeken naar wat de cliënt 
echt nodig had en waarmee hij of zij het beste 
geholpen was. Deze aanpak gold ook voor de 
nieuwe mensen die zich voor een Wmo-
voorziening hebben aangemeld. Zo is er bij 
huishoudelijke hulp bijvoorbeeld gekozen voor 
inkoop in uren en dagdelen en de bijdrage die de 
cliënt betaalt is een normale prijs.  

De herbeoordeling heeft een verschuiving 
veroorzaakt. De belangrijkste is dat minder 
vergoedingen betaald worden, waarbij de cliënt 
alles zelf moet regelen. De gemeente zorgt dat 
de voorziening er komt. Een andere verschuiving 
is dat mensen aan-spraak kunnen maken op 
voorzieningen uit de Wet langdurige zorg. Die 
hoeven dus niet meer uit de Wmo-pot betaald te 
worden. En de derde verschuiving is dat men de 
persoonsgebonden budgetten (PGB's) heeft 
verlaagd. En dat allemaal zonder dat men aan 
kwaliteit heeft ingeleverd. Mensen die 
voorzieningen nodig hebben, krijgen maatwerk: 
de voorzieningen die ze nodig hebben. 

Uit onderzoek is gebleken dat het overgrote deel 
van de inwoners van onze gemeente die een 
beroep op de Wmo deden, tevreden was met de 
geboden hulp. Maar doet onze gemeente wel 
genoeg? Het budget dat vanuit het Rijk aan onze 
gemeente wordt toegekend om de Wmo-
voorzieningen te bekostigen, is ruim voldoende. 
In 2016 hebben we 100.000 euro meer aan uit-
keringen van het rijk ontvangen dan we nodig 
hadden. Dit komt onder andere doordat er 
minder Wmo-aanvragen kwamen dan was 

voorspeld. Daarnaast zorgt het geboden 
maatwerk ervoor dat er minder een beroep moet 
worden gedaan op professionele hulp, want er 
wordt nu beter gekeken naar wat iemand nodig 
heeft. En dan komen ook andere oplossingen in 
beeld zoals eigen kracht, hulp van personen uit 
het sociale netwerk of mantelzorg. Dit leidt ertoe 
dat er minder dure zorg nodig is. En dat gebeurt 
dus allemaal zonder dat de kwaliteit voor de 
cliënt minder wordt.  

Ook is er een afname van het aantal PGB-
voorzieningen en de hoogte ervan. Er wordt nu 
onderscheid gemaakt tussen professionele hulp 
en hulp uit het sociale netwerk. Deze laatste 
categorie krijgt een lagere vergoeding. PGB's 
worden bovendien sinds 2015 overgemaakt aan 
de Sociale verzekeringsbank (SVB) die via 
declaraties uitbetaalt aan de instantie die de 
voorziening levert. Zo wordt misbruik van het 
budget voorkomen.  

De toekomst 
Dat iedereen kan meedoen in de samenleving is 
niet alleen een zaak van overheid. Iedereen kan 
en moet daar een bijdrage aan leveren. Waar je 
woont, moet het goed zijn, nietwaar? Vanaf 2017 
gaat de gemeente er aan werken om de lokale 
basisstructuur te versterken. Allerlei organisaties 
en mensen kunnen bijdragen leveren om onze 
samenleving hechter te maken. Op die manier 
zijn we samen in staat om meer inwoners met 
ondersteuningsvragen laagdrempelig te helpen 
in hun directe omgeving.  Zo wordt er 
bijvoorbeeld onderzocht hoe een vrij 
toegankelijke dagbesteding in Rijen van de 
grond kan komen.  

Dit is maar een kleine greep uit de mogelijk-
heden die bekeken worden. Voorop staat het 
belang van de cliënt en daar moeten we samen 
alle zorg en aandacht aan besteden. 

Marieke Bosscher
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Van onze wethouder:  

Praat op straat  
al gezien? 
 
Gemeentebelang wil zo zichtbaar mogelijk 
te zijn voor onze inwoners en leden. Dat 
doen we op verschillende manieren, maar 
de nieuwe Praat-op-straatactie is wel een 
heel opvallende. 
 
Het idee mag voor ons dan wel nieuw zijn, 
maar de actie wordt door Volkspartij 
Dongen al jaren gedaan. Daarom zijn we bij 
hen op bezoek gegaan om te kijken hoe ze 
dat deden en of het bevalt. En Jan, Dennis 
en ik waren op de terugweg nog 
enthousiaster dan op de heenweg. Want de 
actie is eenvoudig, doeltreffend en vooral 
heel gezellig.  
 
En nu hebben we al voor de derde keer met 
onze tent op het Wilhelminaplein gestaan 
om onze inwoners en leden te ontmoeten. 
Geen thema, gewoon wat je aan ons kwijt 
wilt of bezig houdt. Een kop koffie en het 
gesprek komt vanzelf op gang. En dat elke 

eerste zaterdag van de maand met een 
groepje van vier of vijf. Echt heel erg mooi! 
Maar zoals gezegd doen we veel meer om 
te ontdekken wat iedereen bezig houdt. 
Ook onze envelop-actie is een succes. Voor 
de tweede maal hebben we aan de hand 
van een actueel onderwerp een brief 
bezorgd om daarna via Facebook, onze 
website maar ook huis-aan-huis de reacties 
op te halen.  
 
En wat blijkt? Mensen stellen het zeer op 
prijs dat je als politieke partij naar hen komt 
in plaats van andersom. Toegegeven, het 
kost veel tijd, maar de opbrengst is het 
dubbel en dwars waard. 
 
Dus Gemeentebelang is flink aan de slag 
om ons op verschillende gebieden te laten 
zien, op en in de straat, op social media en 
natuurlijk, zoals vanouds, in de commissie 
en raad.  
 
Ik ben heel trots op iedereen die zich 
daarvoor zo inzet en blij met ons groeiend 
aantal leden en nieuwkomers. We gaan de 
verkiezingstijd vol vertrouwen in! Daarover 
meer in de volgende nieuwsbrief. 
 

Ariane Zwarts 

	
Gezocht oude stukken van P'70 en Sociaal-Appèl! 
 
Bij de oprichting van Gemeentebelang is het archief van P'70 overgedragen aan Heemkring 
Molenheide. Naar wij weten is dat ook met het archief van Sociaal-Appèl gebeurd. 
 
Helaas blijken die stukken verloren te zijn 
gegaan en dat juist nu in 2018 "Honderd jaar 
Kiesrecht" wordt gevierd en er een verzoek ligt 
van de Heemkring om de geschiedenis van de 
voorgangers van Gemeentebelang op papier te 
zetten..   

Wie kan ons helpen aan oude affiches, 
nieuwsbrieven, vergaderverslagen, kranten-
artikelen enz. om die klus te klaren. Mail 
joost@gemeentebelang.org als je ons kunt 
helpen! 

Joost Scheifes 
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Jan de Wee: 
Campagneleider … en dan !!! 
 
Ingrid vroeg mij iets te schrijven over “het campagneleider 
zijn bij Gemeentebelang”. Dat wil ik graag doen. Na 15 jaar 
actief te zijn geweest bij Gemeentebelang besloot ik na de 
vorige raads-verkiezingen te stoppen. Vijftien jaar vond ik 
een hele tijd. Ik had naar mijn gevoel alles meegemaakt en 
alles gedaan. Ook was ik in die periode een paar keer 
campagneleider. 
 
Natuurlijk heb ik een GB-hart en in het najaar 
van 2016 vroeg ik hoe het stond met de 
voorbereidingen van de verkiezingen van 
maart 2018. Sommigen vonden mijn vraag te 
vroeg komen, maar anderen vonden ook dat 
het tijd werd om er eens aan te beginnen. 
Ariane vroeg na een tijdje of ik toch nog een 
keer campagneleider wilde zijn. Dat was echt 
mijn bedoeling niet, maar om mij over de 
brug te helpen, gaf ze aan om het eventueel 
samen te gaan doen. Ik ken Ariane al jaren 
en weet dat zij zich in zal gaan zetten. Ze 
gezegd zo gedaan! 
 
Je gaat overleggen. Dit moet je frequent en 
regelmatig doen, want zo kom je in de flow. 
Je zoekt naar ideeën; als het kan heel 
origineel. Belangrijk is dat je het gemotiveerd 
en enthousiast gaat doen en dat je goede en 
duidelijke afspraken maakt waar mensen 
zich dan ook aan houden. De mensen die mij 
kennen weten dat ik die eigenschappen heb. 
Om een goed overzicht te houden over wat 
je allemaal wilt doen, wat je afspreekt en wat 
de mogelijkheden zijn, zet ik alles graag in 
overzichten. Ik ben niet “piep” meer, maar 
zie dat er tegenwoordig vaak ideeën zijn en 
die worden dan geroepen, maar iemand 
moet toch heel geheel bewaken en als een 
soort overkoepelende paraplu fungeren. In al 
deze dingen hebben Ariane en ik een heel 
fijne samenwerking.  
 
Je doel is om zo veel mogelijk zetels te gaan 
halen en dat speelt steeds de belangrijkste 
rol. Wat moet je daar dan allemaal voor 
doen? Heel veel! En de Algemene Leden-
vergadering zal in november ook een kieslijst 
moeten vaststellen. Natuurlijk moet er wel 
het een en ander worden gedaan om tot zo’n 
lijst te kunnen komen. Daarvoor moet je veel 
mensen benaderen. 
Er zijn geweldige ideeën uitgewerkt en er 
zullen er nog vele komen. Volgens mij willen 

we allemaal zo veel mogelijk stemmen 
binnen halen om ons programma en onze 
wensen uit te kunnen voeren. En dan stuit je 
op de vraag wie al die campagne-ideeën wilt 
gaan uitvoeren.  
 
Een van de eerste dingen die ik in mijn 
managementopleidingen heb geleerd is: 
“Verwacht van anderen niet wat je van jezelf 
verwacht”. Dat weet ik heel goed, maar je 
wilt toch ook wel graag dat de campagne 
een heel groot succes wordt en waarvan we 
volgend jaar op 21 maart de resultaten 
hopen te kunnen zien. En dan moet er flink 
gewerkt worden. En dan ben ik blij dat 
Ariane mij wijst op de toch wel drukke 
agenda van de actieve-leden. Dan ga je 
invullen en vragen wie zich voor een 
bepaalde activiteit wil inzetten. En steeds 
weer zijn er mensen die bereid zijn om het 
een en ander te doen of op een bepaalde 
dag ergens aanwezig te zijn. Dat is een heel 
fijne constatering!  
 
Ja, het is een hele klus zo’n verkiezings-
campagne! Maar nu ik er weer bij ben, kan ik 
weer erg enthousiast worden. Ik kijk dan uit 
naar die goede uitslag die wij gaan halen. 
Daar geloof ik in. Maar dat moeten wij wel 
met elkaar doen.  
 
In april zijn de actieve mensen van 
Gemeentebelang bij elkaar geweest voor 
een paar goede “heidagen” Daar is heel veel 
besproken en zijn de neuzen gericht. Graag 
sluit ik dit artikel af met “ VEBEP”. Dat staat 
voor Vertrouwen, Eerlijkheid, Belangstelling 
tonen, Enthousiasme en Positiviteit. Dat 
moeten wij als GB'ers toepassen op elkaar 
en naar buiten toe. We moeten uitgaan van 
onze eigen kracht en creativiteit. Dan heb ik 
er alle vertrouwen in.  
 
Allemaal heel veel succes!
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Van de fractie:  

Nieuws van de 
fractievoorzitter 
 
In deze periode staat het financiële wel en wee van de 
gemeente in het middelpunt. Op dit moment zijn we de 
jaarrekening van 2016 aan het voorbereiden en we 
hebben zojuist de Perspectiefnota ontvangen. Deze zal 
in de raadsvergadering van juli worden besproken. 
 
De jaarrekening van 2016 eindigt met een 
mooi positief resultaat: ruim 1 miljoen. 
Dit positief resultaat zorgt er mede voor 
dat we, als het gaat om het weerstands-
vermogen, ruim boven de grens van 100 
procent blijven die wij als Gemeente-
belang hadden gesteld. 
 
De perspectiefnota geeft een doorkijk 
naar de komende jaren waarbij de 
ambities en plannen zijn omgezet in 
financiële kencijfers. Deze heb ik nog niet 
uitgebreid gelezen maar de eerste indruk 
is dat we verantwoord blijven omgaan met 

de middelen en toch onze doelen als 
coalitie en Gemeentebelang kunnen 
verwezenlijken. 
 
Het project Praat-op-straat op de eerste 
zaterdag van de maand slaat aan bij de 
omgeving. Zelf heb ik deelgenomen aan 
deze actie en kijk terug op leuke en 
interessante gesprekken. Ook leuk is de 
interesse die mensen hebben in onze 
ideeën en zelfs nieuwe leden worden 
geworven. Ik vind het een prachtige 
aanzet naar de komende verkiezingen en 
misschien is dit wel een blijvertje. 

Johan Manders, fractievoorzitter 
 

 
 
Marieke van der Meulen: 
 

"Ik draag er graag mijn steentje aan 
bij dat Rijen een prachtig dorp blijft." 
 
In 1986 ben ik met mijn ouders en zusje vanuit de provincie 
Groningen naar Rijen verhuisd. Tijdens mijn studietijd en een 
aantal jaren daarna heb ik in andere plaatsen gewoond. Sinds 
2003 woon ik weer in Rijen.  

 
In het dagelijks leven ben ik fulltime 
werkzaam als directeur van een Kinder-
centrum in Tilburg. Dit Kindercentrum 
bestaat uit kinderdagverblijfgroepen en 
groepen voor buitenschoolse opvang. In 
mijn werk vind ik het belangrijk dat de 
kinderen die bij ons worden opgevangen, 
zich gezien en gehoord voelen. Dat ze 
krijgen wat ze nodig hebben en dat zich 
prettig voelen op ons kindercentrum. Ook 
regel en organiseer ik alles graag zorg-
vuldig en efficiënt, zodat de medewerkers 

in een prettige en soepel draaiende 
omgeving werken. 
  
Ik voel me enorm thuis in Rijen en vind 
het belangrijk dat je woont in een om-
geving waar je jezelf veilig en vrolijk voelt! 
Ik draag er graag mijn steentje aan bij dat 
Rijen een prachtig dorp blijft met voor-
zieningen die de inwoners nodig hebben.  
Daarom vind ik het fijn dat ik me, als 
secretaris van het bestuur, in kan zetten 
voor Gemeentebelang! 
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Commissie Ruimte: 
 

Nieuwe plannen 
 
Nieuw centrumplan vastgesteld 
De gemeenteraad heeft een nieuw be-
stemmingsplan vastgesteld voor de 
voltooiing van het centrum in Rijen. Dit 
was nodig omdat het oude plan niet 
haalbaar was. Om het plan vlot te trekken 
is ervoor gekozen de Lidl te laten ver-
huizen. Gemeentebelang heeft zich er-
voor ingezet om een goede nieuwe 
invulling van de oude Lidl-locatie te 
krijgen. Dit hebben we onder meer 
gedaan door een buurtonderzoek uit te 
voeren rond de Pieter Breughelhof. 
 
Nieuw afvalplan 
Er komen vernieuwingen aan op het 
gebied van de afvalstoffen. De doel-
stellingen blijven: de vervuiler betaalt en 
we gaan veel meer recyclen; dat is in lijn 
met de rijksdoelstellingen. De groene 
container gaat nu echt helemaal gratis 
worden. Er komen ondergrondse con-
tainers voor restafval (zoals bij appar-
tementen nu al is). We worden verlost van 
de zakken voor PMD: plastic, metaal en 
drinkkartons. De plannen worden de 
komende tijd verder uitgewerkt en zullen 
stapsgewijs vanaf begin 2018 ingevoerd 
worden. Veel meer informatie volgt nog. 
Zo komen we een stapje dichter bij de 
circulaire economie, een samenleving 
waarin afval grondstof is! 

 

 
 

 

 
 
Verlichting 
In het najaar worden de lampen in de 
straatlantaarns vervangen door LED-
lampen: dat is goedkoper en biedt moge-
lijkheden de lichtintensiteit aan te passen 
aan de behoefte.  
 
Kruispunt wordt veilig 
En er wordt gestart met de vernieuwing 
van de onoverzichtelijke kruising Stations-
straat – Constance Gerlingsstraat – 
Spoorlaan Noord. Dit kruispunt staat nu 
nog op de lijst van 300 meest gevaarlijke 
kruispunten van Nederland. 
 
Pieter de Bruijn 
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Conceptverslag voor de volgende ALV: 
 

Verslag Algemene Ledenvergadering 13 april 2017 
 
Aanwezig:  Ingrid Scheifes (waarnemend 
voorzitter), Dennis van Loenhout, Francesco 
Beterams, Victor Kin, Riet Goppel-Merkx, 
Johan Manders, Piet de Hoon, Kees Dikker, 
Jan de Wee, Brigitte van Suijlekom, Maarten 
van Haperen, Dewi de Hoon, Peter van 
Seters, Cisca Vonk-Milani, Ben Beljaars, 
Marieke Bosscher, Henk Jan Hofsteege, 
Marion Patist, Nicole Trum, Henk-Jan 
Zandvliet, Ariane Zwarts, Marieke van der 
Meulen, Stefanie Heijnen, Pieter de Bruijn 
(vanaf 21.35 u) en Joost Scheifes. 
Afwezig met kennisgeving: Desireé Willems, 
Miranda Ducanaux. 
 
0. Opening 
Ingrid Scheifes is waarnemend voorzitter en 
heet de aanwezigen welkom. Omdat er veel 
nieuwelingen zijn, stelt iedereen zich even 
voor. Bij afwezigheid van de secretaris krijgt 
Joost Scheifes de opdracht een verslag te 
maken. 
 
1. Notulen vorige Algemene 
ledenvergadering 
Het verslag van de vorige ledenvergadering 
wordt eenstemmig ongewijzigd aanvaard. Er 
zijn ook geen opmerkingen of vragen. 
 
2.  Jaarrekening 2016 
Penningmeester Brigitte van Suijlekom 
presenteert de jaarcijfers. Kees Dikker 
vormde met Joost Scheifes de kascommis-
sie. Hij meldt dat de commissie de kas heeft 
gecontroleerd en heeft geconstateerd dat 
alles "picobello" in orde was. De vergadering 

verleent dan ook eenstemmig decharge aan 
het bestuur. 
 
3. Partijprogramma 2018-2022 
Victor Kin en Francesco Beterams hebben 
stemkastjes meegebracht. Ze vragen aan-
wezigen om daarmee een oordeel te geven 
over in totaal 27 politieke stellingen. Met 
behulp van het cijfermateriaal zullen aan-
dachtspunten voor het partijprogramma 
2018-2022 worden geformuleerd. Victor Kin 
roept de leden op aandachtspunten voor het 
programma aan te dragen. Ook bezoekers 
van onze website, lezers van het weekblad 
en lokale organisaties krijgen een oproep 
om bijdragen te leveren. 
 
4. Gemeenteraadsverkiezingen 2018 
Jan de Wee wijst op de informatie over de 
campagne in de laatste GB-Nieuwsbrief. Hij 
kondigt aan dat er allerlei soorten activiteiten 
gaan plaatsvinden: oud, nieuw, modern,  
klein, groot, maar in ieder geval anders en 
opvallend! De praat-op-straat-actie speelt 
een rol, er komen huis-aan-huiskaarten en 
zelfs een huis-aan-huiskrant, maar Anders! 
Jan meldt dat alles nog geheim is en Ingrid 
licht later toe dat dit is, "omdat er sprake kan 
zijn van partijspionage. We moeten dus 
voorzichtig opereren." 
Ariane vult aan dat de campagne in ieder 
geval "fris, fruitig en positief" wordt. Na de 
zomervakantie verschijnt er een stappen-
plan met een begroting voor het bestuur. 
Het kostenaspect en dus het budget speelt 
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daarbij een grote rol. "We komen nog tekort. 
Giften zijn van harte welkom!" 
 
5. Nieuws uit de fractie 
Johan Manders verwijst naar de GB-
Nieuwsbrief. Daarin stelden de nieuwe 
commissieleden zich al voor. Fractie, 
bestuur, commissieleden en campagneteam 
zijn samen "op de hei" geweest. In Deurne 
hebben onze partij-actievelingen een basis 
gelegd voor de komende periode: team-
vorming, koersbepaling, afstemming. 
Marieke Bosscher heeft in Tropical een 
rondleiding gehad. De status van de tech-
nische installaties blijkt belabberd te zijn. 
Veiligheidsaspecten zijn bekeken. Daar 
wordt aan gewerkt. Het bezoek heeft meer 
inzicht gegeven in de mogelijkheden voor de 
toekomst. Moet/kan de gymzaal behouden 
blijven? Het kostenaspect speelt daarbij 
zeker een rol. 
De voorzitter adviseert de fractie een en 
ander terug te koppelen naar de om-
wonenden die hebben ingesproken. Ze 
vraagt ook welk actiepunt uit het programma 
nog is blijven liggen. Johan zegt dat de 
fractie met name rond de Kinderboerderij 
nog het een en ander gaat bekijken. 
 
6. Nieuws van onze wethouder 
Ariane Zwarts vertelt over de nieuwe afval-
plannen: het streven naar minder restafval 
per huishouden. Cisca Vonk meldt dat 
ouderen problemen krijgen met de geplande 
restafval-containers. Ze moeten verder 
lopen en meer sjouwen. Ze krijgen ook 
weinig informatie daarover.  
Ariane vertelt dat er nog weinig vastligt. Er 
komt nog inspraak en voorlichting. Er komt 
ook een klankbordgroep. 

Cisca twijfelt. Ze vindt dat er te weinig 
rekening met ouderen wordt gehouden en 
met mensen die moeilijk ter been zijn. Ze 
worden ook slecht geïnformeerd. 
De voorzitter gaat bij Cisca op de koffie om 
de problemen te inventariseren. 
 
7. Rondvraag 
Kees Dikker wil graag meer publicaties in 
het weekblad. Hij is het met Cisca eens dat 
Gemeentebelang meer moet doen om ook 
ouderen te bereiken. De voorzitter vult aan 
dat we ook meer informatie in het weekblad 
hadden moeten geven over onze nieuwe 
commissieleden. 
Kees Dikker wil een nieuwe sticker. Het 
oude hart is verbleekt. Nieuwe plakkers 
komen er aan. 
Peter van Seters vraagt of er al een nieuwe 
zomeractie is gepland. Die levert elk jaar 
weer behoorlijk wat publiciteit. De voorzitter 
meldt dat het bestuur te weinig bij elkaar is 
geweest om iets te kunnen verzinnen. Maar 
ideeën zijn van harte welkom. Ariane denkt 
aan een kleurplaat-actie. 
Cisca Vonk ergert zich aan buitenlanders 
die in hun eigen taal anderen uitschelden. 
 
8. Sluiting 
De voorzitter dankt iedereen voor zijn of 
haar bijdragen in deze "prettige en 
vruchtbare" vergadering, waarna ze de 
bijeenkomst sluit. 
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