Historische verkiezingsoverwinning:
5 zetels voor GEMEENTEBELANG!!!

Gemeentebelang is van drie naar vijf zetels gegaan door de grote zege bij de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen week. Ariane Zwarts, de lijsttrekker, is daarom een gelukkig
mens. En zij kijkt alweer verder naar wat nog komen gaat.
Ariane: "Onze kansen om in de coalitie te komen
zijn groter dan ooit, maar de onderhandelingen
moeten nog beginnen. Laten we daarom eerst
maar eens genieten van deze monsterzege.
Want wat is er gebeurd? Gemeentebelang heeft
bij alle stembureaus geplust. Zelfs in Gilze,
Molenschot en Hulten hebben er meer mensen
op Gemeentebelang gestemd dan in 2010. En
dat terwijl onze gehele campagne was gericht op
Rijen met het ludieke “I love Rijen”.
Waarom zijn de stemmen in Rijen verdubbeld?
Volgens Ariane hebben verschillende factoren
een rol gespeeld: “Onze campagne was niet
alleen luchtig en dichtbij, maar ook duidelijk en
vooral heel erg aanwezig. Nog nooit hebben we
zoveel gedaan tijdens een campagne. We
hebben vier kaarten verspreid, een verkiezingskrant gemaakt en de sociale media optimaal
benut. We waren vier keer aanwezig op het
Wilhelminaplein met een kraam, we verspreidden T-shirts en narcissen. De stickers hebben
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we zelfs twee keer bij moeten bestellen! Tijdens
carnaval was heel Rijen beplakt met onze
stickers. We hebben veel artikelen geschreven
voor het weekblad Gilze en Rijen. We hebben op
een andere wijze ook nog een jongerencampagne gevoerd. Op alle fronten staken wij af
als een frisse, jonge en vernieuwende partij. De
hele campagne was in een woord geweldig,
fantastisch uitgevoerd maar ook door iedereen
met zoveel plezier gedragen dat de zege ons
niet alleen maar is komen aanwaaien door de
tendens die te lezen was in de media dat lokale
partijen het goed zou gaan doen."
"Gemeentebelang heeft op tijd de bakens verzet
en dat is beloond door de inwoners van Rijen en
Gilze, Molenschot en Hulten! Met deze uitslag
kunnen we vooruit, met onze kandidaten kunnen
we aan de slag en op welke wijze we verder
gaan, dat zal de komende tijd uitwijzen.
Gemeentebelang is in ieder geval klaar voor de
coalitie!"
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Reacties van stemmers:
“Zelfs mijn 90-jarige schoonmoeder heeft op
Gemeentebelang gestemd, voor het eerst niet op het
CDA!”
‘’De reden dat ik op jullie partij heb gestemd is de
volgende. Steeds lees ik in het weekblad wel een artikel
van jullie hand. Dan komen de blikvangers van
Gemeentebelang voorbij. Een jonge ploeg met frisse
gezichten. Waar blijheid van af straalt. Men wil er iets van
gaan maken. Men wil vooruit. Zeker toen een dag voor
de verkiezingen een kaartje met 5 kandidaten in de bus
viel, was ik er klaar voor. Geen poespas. Gewoon
duidelijk. Heerlijk om te zien. Daarnaast is de gemiddelde
leeftijd van jullie ploeg beduidend lager dan de andere
partijen. En een partij die gelukkig de vrouwen naar
voren heeft geschoven. Kortom, ga verder op de
ingeslagen weg en ga ervoor!”
‘’Veel wijsheid toegewenst. Denk dat het gaat lukken!”
“Zelfs in Gilze stemmen binnengehaald. Dat is toch
geweldig! Jullie verkiezingsposter aan de Wendel heeft
daar vast ook aan bijgedragen. Hopelijk volgt nu ook een
deelname in het college van Burgemeester en
Wethouders, dat zou terecht zijn met zulke hoge scores.”

GEMEENTEBELANG HEEFT
VEEL ACTIEVE LEDEN
Er is fantastisch gewerkt. Veel leden hebben zich
met hart en ziel ingezet voor de verkiezingscampagne.
De actieve leden maakten de plannen, schreven het
programma, meldden zich voor de kieslijst en
bemanden de verkiezingskraam op het Wilhelminaplein. Ze plakten posters op hun ramen, plaatsen een
banner in hun voortuin of hielpen mee met de
verspreiding van de kaarten. Iedereen ontzettend
bedankt!!
We gaan aan de slag. Ook na de verkiezingen blijven
veel leden actief. We hebben straks een grotere fractie.
Maar meer invloed betekent ook meer werk. We zoeken
mensen die zich willen verdiepen in allerlei zaken die de
gemeente aangaan. Er worden bijvoorbeeld nieuwe
leden voor de commissies gezocht. Maar ook bij de
raadsvoorbereidingen hebben onze leden een
belangrijke inbreng.
Wil je actief meedoen met Gemeentebelang? Meld je
dan bij ons secretariaat. Jouw inbreng is belangrijk
en we kunnen elke hulp gebruiken!
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5 ZETELS VOOR GB!

Een nieuwe balans?
Partij
K75
PvdA
CDA
GB
VVD

Kern'75
1
de Vet, W.J.J. (Walter) (m)
6
2
3
11
4
5

Boemaars, P.J.A. (Piet) (m)
van Baardwijk, G.F.C.P. (Freek) (m)
van der Veen, A. (Aletta) (v)
Bekkers, W.M.M. (Wil) (m)
Machielsen, C.W.Q.M. (Corné) (m)
van Iersel, R.A.J. (Ruud) (m)

7
PvdA
1
2
CDA
1

Starreveld, W.H. (Willem) (m)

6
2
3

Bahtimur, E. (Erol) (m)
Wouters, J.C.M. (Jac) (m)
Schuermans-Pijnenburg, H.P.M. (Lenie) (v)

von Meijenfeldt, P.C. (Peter) (m)
Doremalen-van Berkel, M.E.N.T.W. (Marielle) (v)
Dols, R.W.F. (Rolph) (m)

GEMEENTEBELANG
1
Zwarts, A. (Ariane) (v)
2
Bosscher, M. (Marieke) (v)
4
Beterams, F.N.J.T. (Francesco) (m)
3
de Bruijn, P.G. (Pieter) (m)
5
Trum, N. (Nicole) (v)

1587
335
259
161
130
124
76
85
567
153
1196
171
158
110

1602
196
168
66
37

VVD
1
2

Rutten, H.W.A.M. (Hans) (m)
Vermorken, D. (David) (m)
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656
60

Rijen
965
895
1383
2461
857
6561

Gilze
2178
338
496
54
208
3274

Mol.
422
40
81
18
43
604

Hult.
77
15
39
8
14
153

Totaal
3642
1288
1999
2541
1122
10592

Wat valt op aan deze uitslag?
Ariane verzamelde de meeste stemmen van de hele
gemeente. En we kunnen haar dus gerust het
stemmenkanon van Gemeentebelang noemen! Ze is
niet alleen het populairste raadslid van Rijen, maar
van de hele gemeente.
Wethouder Starreveld blijkt minder populair dan de
nummer 4 van onze lijst: het kersverse raadslid
Francesco Beterams! Die haalde overigens
voldoende voorkeurstemmen om Pieter te passeren
en de derde plaats in de fractie te bezetten
Kern'75 sleepte twee zetels uit Rijen weg. Die partij
kreeg overigens in de kern Gilze minder stemmen
dan Gemeentebelang in de kern Rijen binnenhaalde.
Twee derde van de Gilzenaren stemde op Kern'75.
De andere partijen kwamen daar niet boven de 15,2
procent. Ook in Molenschot en Hulten is Kern'75 de
grootste.
Van de Rijenaren stemde 37,5 procent op
Gemeentebelang. 21 procent koos voor het CDA en
bijna 15 procent stemde op Kern'75.
Kortom, er is nog heel wat werk aan de winkel voor
Gemeentebelang de komende vier jaar!
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