Ingrid Scheifes-Coenen:

Laatste oproep voor de
verkiezingen
Het wordt steeds spannender. Een week vol debatten, zie de
aankondiging verderop in deze Nieuwsbrief, onze schitterende
verkiezingskrant en nu nog een allerlaatste oproep.
Als je ziet wat er de afgelopen vier jaar is
gebeurd en hoe hard er ook de laatste
weken aan gewerkt is, dan kunnen we niet
anders zeggen dat het enthousiasme er
vanaf spat. Op straat wordt positief op ons
gereageerd en het huis-aan-huisbezoek
wordt door de inwoners gewaardeerd, er is
weer praat-op-straat. Ik ga niet alles
benoemen maar voor de hartjes, in welke
vorm dan ook, daar liepen ze zelfs voor
terug om er toch maar een te krijgen.

dan ook, en hen dan te vragen om op ons
te stemmen: op Gemeentebelang.
Elke stem telt!
op woensdag 21 maart is vanaf half tien
's avonds het gemeentehuis open en daar
kan iedereen volgen hoe het stemmen
gegaan is.

Het campagneteam moet na de
verkiezingen eerst een tijdje rust nemen
want die enthousiastelingen lopen nu echt
op hun laatste benen. Maar het gevoel is
goed.

Wij hebben er alle vertrouwen in: we
hebben een lijsttrekker die al bewezen
heeft dat ze het wethouderschap in haar
vingers heeft, we hebben een evenwichtige lijst, een puik programma en heel
veel mensen die hard gewerkt hebben aan
een prachtige campagne.

Weet je wat ook een leuk idee zou zijn: als
al onze leden hun familie en vrienden deze
week eens op zouden bellen, appen of wat

We love Rijen en iedereen houdt van
Gemeentebelang.
Ingrid-Scheifes-Coenen

Marieke van der Meulen:

We zoeken een ICT-regelaar
Zoals de meeste van jullie weten, gaat
Pieter verhuizen naar Zeeland en met hem
vertrekken ook een aantal kwaliteiten waar
we gretig gebruik van hebben gemaakt.
Een aantal taken hebben we al verdeeld
maar we zoeken nog iemand die met ICT
overweg kan. Het belangrijkste is dat je
handig bent met Google Drive en Google
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mail. Ervaring met het bijhouden van een
(eenvoudige) website is helemaal mooi.
Het zou fijn zijn als je ook nog bestuurslid
wordt. Hoeft niet, maar dat kan handig
zijn.
Meld je aan via info@gemeentebelang.org.
Wij zouden er erg blij mee zijn.
Marieke, bestuurssecretaris
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Jan de Wee:

Vanuit het campagneteam!
Als deze nieuwsbrief verschijnt, is het nog een week naar de
gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Er is een heleboel werk
verzet. Er zijn veel activiteiten geweest en ook deze week komen er
nog enkele acties.
Praat op straat
Praat-op-straat is erg succesvol. Elke eerste
zaterdag van de maand zijn we aanwezig op
het Wilhelminaplein. De laatste paar weken
doen we dat elke week.
Kieslijst en programma
Ons Verkiezingsprogramma "Dit gaan we
doen!" en de Kieslijst zijn klaar. Je vindt ze
uiteraard op onze website:
https://www.gemeentebelang.org/
Huisbezoek
Wij zijn ook de wijk in geweest en hebben
met de mensen in de buurten gesproken. Dit
canvassen was zeer succesvol. Hierbij
zetten wij steeds de grote "I-love-Rijen"letters op, waarbij velen zich laten
fotograferen.
Weekblad
Er verschijnen wekelijks artikeltjes in het
Weekblad. Deze week zit er een speciale
bijlage bij het Weekblad over de
gemeenteraadsverkiezingen.

Propagandamateriaal
Er zijn posters, raambiljetten,
sandwichborden, banners en spandoeken
op verschillende plaatsen in het dorp
opgehangen. Alle leden hebben ook
raambiljetten ontvangen. Wij vragen je deze
ook op te hangen en de andere exemplaren
aan je buren, vrienden of kennissen te
geven met uiteraard het verzoek deze op te
hangen.
Na de feestdagenkaart in december werd
rond 14 februari huis-aan-huis een Valentijnkaart in de brievenbus gedaan. Zo'n zelfde
actie doen we op 19 en 20 maart met een
laatste-dag-kaart.
Sinds afgelopen weekend is ook huis-aanhuis een prachtige vouwkrant verspreid. En
daar hebben we al veel enthousiaste
reacties op gekregen.
Nog meer acties
Donderdag 15 maart zijn we aanwezig op de
Weekmarkt. En dan zijn er nog de debatavonden. Een overzicht daarvan vind je
elders in deze nieuwsbrief: op blz. 4. En
zaterdag a.s. gaan we langs alle dorpen.
Iedereen die op enige wijze heeft mee
geholpen aan deze campagne, heel, heel
hartelijk bedankt! Laten we hopen dat het op
21 maart zijn vruchten afwerpt en dat wij
een hele mooie uitslag krijgen.
Namens het campagneteam, Jan de Wee
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Ariane Zwarts:

Trots op Gemeentebelang!
De afgelopen maanden zijn druk,
hectisch en hartverwarmend geweest.
Vanaf de zomervakantie is er hard
gewerkt om de campagne te bedenken,
vorm te geven en uit te werken.

Hoe de uitslag ook gaat zijn, aan onze inzet
zal het niet liggen. Sommige dingen heb je
nu eenmaal niet in de hand. Maar ik wil nu al
iedereen, jou dus ook, enorm bedanken
voor je bijdrage. Klein, groot, een uurtje of
een dag, financieel of kostbare tijd, alles
heeft ertoe bijgedragen dat we dit allemaal
hebben kunnen realiseren. Geen enkele
partij doet ons dat na!

Daarom: trots op onze leden!
Trots op Gemeentebelang!
Ariane Zwarts, lijsttrekker Gemeentebelang
Maar wat is het fantastisch geworden.
Gemeentebelang is er weer in geslaagd om
een eigentijdse, frisse campagne neer te
zetten. De reacties zijn dan ook zeer positief
en we worden zelfs al gekopieerd door
anderen. Blokjes kaas bij Kern'75, een
hartje in de poster van het CDA, gedoe om
plekken voor de spandoeken, blijkbaar doen
we het (te) goed.
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Raadslid Marieke Bosscher:

Na 8 jaar!
En dan is het zo maar 8 jaar later. In maart 2010 was ik met
stomheid geslagen toen bleek dat ik als raadslid aan de
bak kon. Ik had er vier jaar opzitten als secretaris van de
club en me eigenlijk niet met de commissies, fractie of
inhoud bemoeid. Uiteraard had ik me met mijn volle
verstand op de 4e plaats laten zetten, maar ik had gedacht
dat er dan in ieder geval vier zetels gewonnen moesten
worden voordat ik aan de beurt zou komen. En dat zou
vast niet gebeuren.
Tja, en toen trok nummer 3
zich op het laatste moment
terug en kwam het wel heel
dicht bij. En ja hoor, Jan,
Ariane en ik “zaten erin”. We
moesten met zijn drieën de
oppositierol invullen na jaren
in de rol van coalitiepartner
te zijn geweest. Dat was niet
altijd even makkelijk, maar
wat hadden we een lekker
team. In de fractie konden
we blindelings op elkaar
vertrouwen. Dat lukt nooit
zonder goede achterban: de
commissieleden, dat is
duidelijk. Ik heb die paar
jaren in sneltreinvaart
dingen moeten leren en dat
was wel pittig. Daarnaast
het politieke spel … En daar
ben ik nu nog steeds niet
echt goed in ;-)
En dan is het maart 2014.
Na een leuke, verfrissende
campagne stonden we met
z’n allen met stomheid
geslagen toen bleek dat we
VIJF zetels mochten vullen!
Wat een euforie! En we
konden terug naar de rol
van coalitiepartner. Dat had
ik nog niet eerder meegemaakt en dat was ook wel
een eyeopener. Zo ging dat
er dus de afgelopen vier jaar

aan toe! Het verklaarde een
hoop voor mij.
Omdat we met een hele
nieuwe club startten, was
het even zoeken naar de
goede balans, maar die
vonden we heel snel. Een
heerlijk team! Er is tijd voor
een geintje en we zijn er
voor elkaar. Ook hier was
het weer een stoomcursus
“hoe gaan we het doen”. Al
doende leerden we een
hoop en we dwongen respect af met onze manier van
werken.
Voor mij was het een soort
van achtbaan de afgelopen
vijf jaar. Na privé-perikelen
werd ik ook nog ziek en dat
bij elkaar was wel erg heftig.
Van de partij kreeg ik alle
steun en met Marion als
vervanger kon ik vanaf de
zijlijn meekijken.
Gelukkig was ik begin 2015
weer up and running en
mocht ik zelfs het voorzitterschap van de commissie
Ruimte op me nemen. Ook
dit was een zeer leerzame
ervaring: zorgen dat de
vergadering in goede banen
wordt geleid en me inhoudelijk eigenlijk nergens mee
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bemoeien. Ondertussen kan
ik mijn gezicht in de pokerfacestand zetten!
En dan nu weer nieuwe
verkiezingen en zoals jullie
zien sta ik op de 12e plaats
en daarmee kom ik niet
terug in de raad. Dat is een
bewuste keuze. Na acht
jaren vol vergaderingen,
bijeenkomsten en heel veel
stukken lezen, neem ik gas
terug. Tijd en aandacht voor
mijn dierbaren, schilderen,
boeken lezen: dat is nu,
naast mijn fulltimebaan, mijn
grootste prioriteit.
Er komen nieuwe mensen
en dat is heel goed, want dit
brengt nieuwe ideeën en
inzichten met zich mee.
Onze campagne is geweldig
en ik duim heel hard dat we
daar de vruchten van gaan
plukken, zodat deze enthousiastelingen aan de bak
kunnen!
Ik blijf de partij een warm
hart toedragen en zal zeker
geïnteresseerd alle ontwikkelingen volgen.
Hartelijke groeten,
Marieke Bosscher

4

Johan Manders:

Spannende tijden
Onze termijn als fractie zit er bijna op. Alweer 4 jaar geleden zijn we gestart met veel
energie en inzet. Tjee, wat is de tijd gevlogen en wat hebben we veel geleerd en
kunnen doen voor de gemeente.
Persoonlijk ben ik zeer trots op de fractie. Ze
hebben keihard gewerkt, veel overleg
gepleegd en mij als fractievoorzitter
gesteund in de soms ingewikkelde
beslissingen. Daarvoor wil ik hen allemaal
bedanken. Ik zal deze club missen.
Dit zelfde geld niet alleen voor de fractie
maar voor alle commissieleden die zich de
afgelopen 4 jaar hebben ontpopt als
constante factor en steun. Daarbij moeten
we niet vergeten dat we een volle bezetting
hebben in de commissies. Mensen met hart
voor de gemeente en hart voor het
gedachtengoed van Gemeentebelang.
En dan nu op naar de verkiezingen. Op 21
maart zullen we het resultaat zien en horen
van onze uitgebreide campagne. Ik heb in
de periode dat ik betrokken ben bij
Gemeentebelang nog nooit zo'n uitgebreide
en positieve campagne meegemaakt. Het
sprankelt, begeeft zich tussen de mensen
en nog belangrijker: Uit de reacties hoor ik
dat men onze acties en wijze van profileren
waardeert, zelfs in Gilze, Hulten en
Molenschot. Hulde voor het campagneteam
en voor het bestuur die dit allemaal
aanstuurt, volgt en ondersteunt.

onze acties. Elders in de nieuwsbrief staan
de data en locaties van de verschillende
verkiezingsdebatten.
Wat er ook gebeuren mag: ondanks de
drukte en druk die dit met zich mee brengt
geniet ik er van. De energie en betrokkenheid stimuleert mij nog meer om me in te
zetten en de laatste loodjes naar de
verkiezingen te volbrengen. En de uitslag:
zeven zetels?

GB deed toch nog
mee met NL Doet!
iedereen heeft het vreselijk druk met de
verkiezingscampagne, maar toch vonden
Maud, Marieke en Ariane nog tijd om te
werken voor NL Doet. De buitenboel van
Dagopvang Abel is nu weer netjes.

In deze laatste weken zijn er verschillende
bijeenkomsten. Hopelijk kunnen we jullie
daar ontmoeten of anders op straat tijdens

Kom naar de debatavonden!
dinsdag 13 maart

Verkiezingsbijeenkomst georganiseerd door de FNV
In De Boodschap, aanvang 20.00 u, open vanaf 19.30
Onderwerp: discussie n.a.v. de tien uitgangspunten van de FNV
woensdag 14 maart Bijeenkomst in De Drie Linden in Molenschot.
Aanvang 20.00, open vanaf 19.30.
Onderwerp: wonen in Molenschot, leefbaarheid en recreatie.
donderdag 15 maart Bijeenkomst in het parochiecentrum De Heilige Geest,
Hoofdstraat in Rijen. Aanvang 20.00 u. Onderwerp: armoede.
maandag 19 maart Politiek debat in het Gemeentehuis te Rijen.
Aanvang 20.00 u, open vanaf 19.30u.
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Ook ex-wethouder en oud-raadsleden
actief in de verkiezingscampagne!

V.l.n.r. Kees Dikker, Hugo Roos, Ingrid Scheifes, Victor Kin en Jan de Wee
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