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Ingrid	Scheifes-Coenen,	voorzitter:	
Op	naar	het	verkiezings-
jaar	2018!		
	
Sinds	de	afgelopen	ledenvergadering	is	er	veel	
gebeurd.	We	willen	onze	leden	daarover	
informeren	met	nog	een	laatste	nieuwsbrief	dit	
jaar.	Want	we	staan	te	trappelen	om	met	de	
verkiezingscampagne	te	beginnen.	

De	kieslijst	is	klaar:	een	forse	lijst	met	vijftig	
kandidaten.	Het	kostte	wel	tijd,	maar	niet	veel	
moeite	en	dat	geeft	al	een	goed	gevoel.	Het	
programma	is	gemaakt.	Er	wordt	nu	nog	aan	
de	vormgeving	gesleuteld.	

We	zijn	nu	volop	bezig	met	het	voorbereiden	
van	de	campagne.	En	zoals	het	er	nu	uitziet	
wordt	die	echt	goed.	We	hadden	een	foto-
shoot	door	een	professionele	fotografe,	met	
dank	aan	Marieke	Bosscher.		

En	ondertussen	gaat	het	gewone	werk	door.	
Afgelopen	zaterdag	was	de	kerstmarkt.	Helaas	
lag	er	geen	sneeuw	meer,	maar	het	vogel-
voerhartje	werd	enthousiast	in	ontvangst	
genomen.	En	eind	deze	maand	gaan	onze	
traditionele	wenskaart	weer	de	deur	uit.	Wil	
je	nog	een	handje	meehelpen	om	de	kaarten	
rond	te	brengen?	Graag!	Want	vele	handen	
maken	licht	werk.	

	

Contributie	

En	als	je	aan	het	einde	van	het	jaar	toch	je	
bankzaken	regelt,	neem	dan	meteen	de	
contributie	en	een	extraatje	voor	Gemeente-
belang	mee,	want	voor	de	verkiezings-
campagne	is	altijd	meer	geld	nodig	dan	je	
denkt.	Overigens:	de	actie	om	ons	nieuwe	
rekeningnummer	NL62	TRIO	0338	7118	64	te	
controleren	bracht	297	euro	op!		

Maar	het	belangrijkste	is	om	eerst	te	genieten	
van	de	feestdagen,	een	beetje	rust	te	nemen	
en	daarna	hebben	we	nog	een	dikke	twee	
maanden	van	hard	werken.	En	dat	doen	we	
samen	en	dat	geeft	veel	energie.	Want	we	
hebben	één	gezamenlijke	passie:		Want	waar	
je	woont,	moet	het	goed	zijn!	
	

Nieuwe	GB-commissieleden	beëdigd
	
Sukran	Arslan	en	Kees	van	der	Kallen	zijn	de	nieuwe	commissieleden	
voor	Gemeentebelang.	Tijdens	de	raadsvergadering	van	18	december	
werden	ze	benoemd.		
	
Sukran	Arslan	is	ons	nieuwe	gezicht	in	de	commissie	Samenleving.	Ze	
volgt	Nicole	Trum	op.	Kees	van	der	Kallen	vertegenwoordigt	
Gemeentebelang	in	de	commissie	Middelen.	
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Dennis	van	Loenhout:	

De	wijk	in,	iets	voor	jou?	
	
De	deur	gaat	open	en	de	bewoner	kijkt	een	beetje	verrast	naar	de	twee	personen	in	blauwe	
jassen.	“Dag,	nee,	wees	gerust!	Wij	komen	niet	iets	verkopen.	Wij	zijn	van	de	lokale	politieke	
partij	Gemeentebelang	en	we	komen	vragen	of	het	fijn	wonen	is	in	deze	wijk	en	we	willen	u	een	
aardigheidje	aanbieden”.		
	
Je	ziet	een	blik	van	herkenning	verschijnen	
terwijl	de	bewoner	zegt:	‘Oh	ja,	jullie	hebben	
van	de	week	een	brief	in	de	bus	gegooid	met	
dat	jullie	lang	zouden	komen’.	En	even	later	
horen	we	over	de	ervaringen	van	de	bewoner	
in	de	wijk.	Wat	er	is	prima	is	en	waaraan	nog	
wel	wat	te	verbeteren	valt…	
	
Canvassen	
Voor	het	‘langsgaan’	in	de	wijk	zijn	veel	
benamingen:	‘buurten’,	‘canvassen’,	‘in	
gesprek	met	de	burger’	en	‘wat	leeft	er	in	de	
wijk’.		En	het	is	inderdaad	zo	eenvoudig		zoals	
hierboven	aangegeven.	Het	gaat	om	die	ene	
simpele	vraag	die	de	bewoner	‘triggert’	om	
het	gesprek	aan	te	gaan.		
	
Goed	voor	de	partij	en	de	inwoners	
Uit	eigen	ervaring	blijkt	dat	zeven	op	de	tien	
mensen	graag	wil	vertellen	wat	er	in	de	wijk	
leeft.	Zo	krijgen	we	nuttige	informatie	over	
een	wijk.	Maar	het	schept	ook	een	band	met	
de	bewoner.	Een	band	die	nog	wel	eens	
wordt	beloond	in	het	stemhokje	;).		
Met	een	grote	groep	de	wijk	in	maakt	het	nog	
gezellig	ook.	Je	hebt	wel	veel	deelnemers	
nodig,	want	een	praatje	maken	kost	nu	
eenmaal	tijd.	Als	de	verkiezingen	dichterbij	
komen,	gaan	wij	het	‘buurten’	intensiveren.		
	
Loop	mee!	
Elke	zaterdag	gaan	we	een	wijk	in.	Graag	wil	
ik	deze	bijzondere	ervaring	met	jullie,	de	
leden,	delen.	Loop	eens	mee	met	een	ervaren	
lid.		Dus	geef	je	op	via	mijn	mailadres:	
dennis@gemeentebelang.org.	Dit	kost	maar	
een	paar	uurtjes	van	je	vrije	zaterdag.	
Graag	tot	binnenkort!	

N.B.	We	hebben	dit	jaar	een	erg	leuk	
'aardigheidje'	voor	onze	inwoners	om	aan	te	
bieden.	Het	zit	in	de	doos	op	de	foto.	Wat	het	
is,	kun	je	zien	als	je	met	ons	meeloopt	door	de	
wijk.	
	

	
	
	

Vul	de	verkiezingskas!		
	
Natuurlijk	wil	iedereen	dat	Gemeentebelang	
bij	de	volgende	gemeenteraadsverkiezingen	
de	grootste	wordt.	Dat	kan	als	we	een	goede	
campagne	voeren.	Maar	dat	kost	geld.	De	
partij	betaalt	voor	speciale	vermeldingen	in	
het	weekblad,	voor	foldermateriaal,	voor	
affiches,	voor	stickers,	voor	spandoeken,	voor	
aandachttrekkers,	voor	de	tent	op	het	plein,	
voor	jasjes	voor	onze	actievelingen,	voor	de	
website,	voor…	Nou	ja,	zo	kunnen	we	nog	wel	
doorgaan.	Voor	je	het	weet	is	de	bodem	van	
de	kas	bereikt.	En	we	willen	nog	zoveel	doen!	
	
Maak	je	"extra	bijdrage"	(en	natuurlijk	je	
contributie	van	zeven	euro)	over	op	IBAN:	
NL62	TRIO	0338	7118	64		ten	name	van		
Gemeentebelang	
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Jan	de	Wee:	

Hoe	is	het	met	onze	verkiezingscampagne?	
	
Al	heel	lang	is	het	campagneteam	bezig	met	het	organiseren	van	allerlei	acties	voor	de	
verkiezingen	van	de	gemeenteraad	op	21	maart	2018.	Je	kunt	je	voorstellen	dat	daar	veel	bij	komt	
kijken.	
	
De	campagne	is	natuurlijk	heel	erg	belangrijk.	
Die	is	medebepalend	voor	het	succes	van	de	
verkiezingen.	Bij	de	vorige	verkiezingen	
hadden	we	een	fantastische	uitslag.	We	
gingen	van	drie	naar	vijf	zetels	en	we	kwamen	
in	de	coalitie.	Een	geweldig	succes	voor	
Gemeentebelang.	Dat	succes	willen	we	
natuurlijk	nog	eens	overdoen.	We	willen	
minimaal	hetzelfde	aantal	van	vijf	zetels,	
maar	als	het	kan	meer.	Jullie	kunnen	daar	
allemaal	aan	bijdragen	door	Gemeentebelang	
steeds	weer	te	noemen	en	positief	uit	te	
dragen	bij	jullie	familie,	vrienden	en	
kennissen.	Elke	stem	is	er	een	en	die	kan	
beslissend	zijn.	
	
Natuurlijk	hebben	we	veel	zaken	voorbereid.	
Als	eerste	natuurlijk	het	verkiezings-
programma.	Dat	is	nu	bijna	klaar.	De	leden-
vergadering	heeft	ingestemd	met	de	inhoud.	
En	is	nog	wat	gesleuteld	aan	de	formulering	
en	er	wordt	nu	gewerkt	aan	de	vormgeving.	
	
Al	een	tijdje	staan	we	op	de	eerste	zaterdag	
van	de	maand	met	onze	GB-tent	op	het	
Wilhelminaplein,	inmiddels	een	vertrouwd	

beeld.	We	stonden	bovendien	op	de	
kerstmarkt.	In	de	twee	helft	van	december	
gaan	we	huis	aan	huis	wenskaarten	in	de	bus	
doen.	We	zijn	bezig	met	een	verkiezingskrant,	
een	vouwkrant,	en	er	is	een	film	op	onze	
social-media	geplaatst.		
	
We	gaan	in	wijken	waar	kansen	voor	
gemeentebelang	liggen	huis	aan	huis	
aanbellen	om	mensen	op	Gemeentebelang	
attent	te	maken.	We	zijn	bezig	met	posters,	
met	banners,	met	leuke	uitdeel	artikelen,	de	
vouwkrant	enz.	enz.		Al	deze	dingen,	dat	is	
een	behoorlijke	hoeveelheid	werk.	Maar	we	
weten	waar	we	het	voor	doen.	Het	doel	blijft	
onveranderd:	een	goede	uitslag	bij	de	
gemeenteraadsverkiezingen	op	21	maart	
2018.	
	
Het	kan	zijn	dat	er	een	beroep	op	je	wordt	
gedaan.	Wij	hopen	dan	dat	je	daar	positief	op	
reageert.	Vele	handen	maken	licht	werk,	
toch!	Wij	wensen	ons	allemaal	heel	veel	
succes.	
	
JdW,	namens	het	campagneteam

	 	
I	love	Rijen	
	
De	succesvolste	actie	van	de	afgelopen	periode	was	die	met	de	I-love-Rijenletters.	De	maker	was	er	
belangeloos	dagen	mee	bezig.	Zijn	handtekening	staat	op	het	hart.	Op	de	jaarmarkt	werden	bij	onze	
letters	veel	foto's	gemaakt.	
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Fractievoorzitter	Johan	Manders:	

De	laatste	fase	gaat	in	
	
Met	het	vaststellen	van	de	begroting	is	ook	het	startschot	gevallen	voor	de	gemeenteraads-
verkiezingen	in	maart	2018.	Bij	de	behandeling	van	de	begroting	was	goed	te	merken	dat	de		
partijen	duidelijk	willen	zijn	over	hun	standpunten.		
	
Gevolg	is	ook	dat	er	steeds	vaker	vragen	
gesteld	worden	aan	het	college.	Daarmee	kun	
je	je	partij	profileren:	laten	zien	wat	je	ergens	
van	vindt	en	waarmee	je	bezig	bent.	Ook	het	
indienen	van	amendementen,	moties	en	
stemverklaringen	is	nu	de	orde	van	de	dag.	
Het	zijn	allemaal	manieren	om	je	te	profi-
leren.	En	Gemeentebelang	doet	hier	aan	mee.		
	
Zo	hebben	we	in	de	laatste	begrotings-
raadsvergadering	een	duidelijk	verband	
gelegd	tussen	de	reserves	en	de	nieuwe	
ontwikkelingen	rond	het	tot-stand-komen	van	
de	begroting.	Gemeentebelang	is	namelijk	
altijd	een	fervent	voorstander	geweest	van	
een	reserve	van	minimaal	100%.	Dat	is	het	
komend	jaar	nog	niet	mogelijk,	maar	in	de	

daarop	volgende	jaren	weer	wel.	Dat	heeft	
dan	nadrukkelijk	te	maken	met	de	gewijzigde	
manier	waarop	de	begroting	wordt	opgesteld.	
Door	deze	wijziging	komt	er	een	overgangs-
periode.	
	
Opnieuw	kunnen	we	nieuwe	commissieleden	
begroeten:	Sukran	Arslan	en	Kees	van	der	
Kallen	komen	de	partij	in	de	commissies	
verstevigen.	Een	zeer	positieve	ontwikkeling!	
Sinds	mijn	start	bij	Gemeentebelang	heb	ik	
nog	nooit	zo'n	omvangrijke	bezetting	van	de	
drie	commissies	meegemaakt	als	nu.	
	
Dit	alles	maakt	dat	ik	als	fractievoorzitter	
uitkijk	naar	de	komende	verkiezingen.

 

	
De	fietsers	op	het	Raadhuisplein	
	
Afgelopen	maandag	heeft	de	raad	een	voorstel	behandeld	over	de	aanpak	van	het	Raadhuisplein.		
	
Na	de	zomervakantie	overlegden	we	met	
onze	coalitiegenoten.	We	wilden	de	wet-
houder	vragen	het	Raadhuisplein	aan	te	
pakken	en	daarbij	"de	structuurvariant"	als	
uitgangspunt	te	nemen.	Dat	idee	heeft	de	
wethouder	snel	overgenomen	en	ze	is	met	
voorstellen	gekomen.	De	structuurvariant	
kent	twee	fases:	fase	1	is	de	aanpak	van	de	
drie	belangrijkste	kruisingen	en	fase	2	het	
verkeersluw	maken	van	de	andere	zijde	van	
het	Raadhuisplein	o.a.	bij	de	Schoutstraat.	
	
Fase	1	is	afgelopen	maandag	besproken.	De	
drie	kruisingen	worden	voorrangskruisingen	
waarbij	recht-doorgaand	verkeer	voorrang	
heeft.	Dat	betekent	automatisch	dat	kruisend	
verkeer,	dus	ook	fietsers	geen	voorrang	
hebben.	De	fractie	van	gemeentebelang,	en	

met	name	Francesco,	heeft	geprobeerd	om	
dit	te	wijzigen.	Dat	is	helaas	niet	gelukt.		
De	voorgestelde	aanpak	heeft	de	goedkeuring	
gekregen	van	politie	en	Veilig	Verkeer	
Nederland	(VVN).	In	de	raadsvergadering	
hebben	we	ingestemd	met	het	raadsvoorstel,	
omdat	we	denken	dat	het	in	ieder	geval	een	
verbetering	is.	We	hebben	wel	een	
stemverklaring	gegeven.	Hierin	hebben	we	
gemeld	dat	wij	het	liever	anders	hadden	
gezien,	maar	dat	we	geen	argumenten	
hebben	om	tegen	de	adviezen	van	politie	en	
VVN	in	te	gaan.		
	
We	blijven	het	proces	kritisch	volgen	en	
tijdens	de	bespreking	van	fase	2	evalueren	we	
in	hoeverre	de	aanpak	van	de	kruispunten	
positief	heeft	uitgepakt.	

Johan	Manders
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Fotoshoot met de eerste negen van de lijst 

 

 
De eerste negen van de lijst kregen een fotoshoot cadeau van Marieke Bosscher bij Serona 
Peters Fotografie te Rijen. Het is een boeiende serie foto's geworden!   
 
Dat het een leuke club is, dat zie je zo. Op de foto hierboven doet alleen Ben Beljaars nog een 
poging serieus te kijken. Hieronder zie je een andere foto uit de reeks. Deze is in week 51 
gepubliceerd in het weekblad Gilze en Rijen. Er zijn nog veel meer foto's en die gaan een rol spelen 
in ons campagne-materiaal voor de verkiezingen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
Van	links	naar	rechts:	Daniël	
van	Dongen,	Dewi	de	Hoon,	
Peter	van	Seters,	Ariane	
Zwarts,	Francesco	Beterams,	
Maud	van	der	Meer,	Ben	
Beljaars,	Johan	Manders	en	
Maarten	van	Haperen.
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Onze kieslijst: 

Van lijsttrekker Ariane Zwarts tot en met 
lijstduwer Ingrid Scheifes en alles wat er 
tussen zit! 
 
Het	is	een	hele	lijst	geworden.	Altijd	leuk	om	eens	te	kijken	wie	er	allemaal	op	staan.	Hoeveel	
mensen	ken	je?	Wil	je	ze	allemaal	leren	kennen?	Word	dan	actief	lid!	Meld	je	aan	om	mee	te	doen	
in	de	campagne	of	om	op	een	andere	manier	een	bijdrage	te	leveren	aan	het	werk	van	
Gemeentebelang.	
	
	
1.		Ariane	Zwarts		
2.		Johan	Manders	
3.		Ben	Beljaars			
4.		Francesco	Beterams		
5.		Maud	van	de	Meer	
	
6.		Peter	van	Seters		
7.		Maarten	van	Haperen		
8.		Dewi	de	Hoon	
9.		Daniël	van	Dongen	
10.	Nicole	Trum		
	
11.	Dennis	van	Loenhout		
12.	Marieke	Bosscher	
13.	Henk	Jan	Hofsteenge	
14.	Kyra	Romme	
15.	Riet	Merkx		
	
16.	Marie-Jeanne	Groffen		
17.	Maurice	Aertse	
18.	Lya	de	Wee-Rovers	
19.	Victor	Kin	
20.	Jan	de	Wee	
	
21.	Desirée	Willems	
22.	Henk	Jan	Zandvliet	
23.	Sjak	Luijsterburg	
24.	Marieke	van	der	Meulen		
25.	Miranda	Ducaneaux	

26.	Stefanie	Heijnen	
27.	Pim	Sas	
28.	Jeanne	de	Hoon	
29.	Desiree	Poot	
30.	Brigitte	van	Suylekom	
	
31.	Wil	van	Dongen	
32.	Ria	Vermetten-van	de	Velden	
33.	René	van	der	Lip	
34.	Dini	Kuijsters-Martens	
35.	Dick	Kuijsters	
	
36.	Karen	Krol	
37.	Cisca	Vonk-Milani	
38.	John	Aarts	
39.	Kees	Dikker	
40.	Sukran	Arslan	
	
41.	Ria	Manders	
42.	Kees	van	de	Kallen	
43.	Viera	Vanekova	
44.	Halime	Cesur	
45.	Ria	Marrée	
	
46.	Paul	van	Dongen	
47.	Irene	Melisse	
48.	Piet	de	Hoon	
49.	Hugo	Roos	
50.	Ingrid	Scheifes-Coenen	
	
	
	

 


