
VERKIEZINGSKRANT
GEMEENTE ZUIDPLAS 2022

Woensdag 16 maart is een spannende dag voor alle gemeenten in Nederland, en dus ook voor Zuidplas. 
Dan kunt u uw stem uitbrengen op de politieke partij van uw voorkeur. In deze krant leest u welke politieke 
partijen er zijn en wat zij belangrijk vinden. 
Natuurlijk is het allerbelangrijkste DAT u uw stem uitbrengt. In deze krant leest u ook wat u moet doen 
als u zelf niet kunt gaan stemmen of uw stempas kwijt bent.
In de avond na de verkiezingen op 16 maart presenteren we de eerste resultaten van de tellingen.  
De dagen daarna weten we hoeveel stemmen elke politieke partij en elke kandidaat heeft gekregen. 
In de weken erna schrijven de politieke partijen die met elkaar willen samenwerken een coalitieakkoord. 
Ook worden dan de nieuwe wethouders bekend. Het college van burgemeester en wethouders maakt 
vervolgens een collegeprogramma voor de komende 4 jaar. Beide documenten, het coalitieakkoord 
en het collegeprogramma, geven richting aan de ontwikkeling van de gemeente Zuidplas. Dus laat u 
stem horen op 16 maart! (dit jaar kunt u vanwege corona ook op 14 en 15 maart stemmen). 

Han Weber
Burgemeester

Kom stemmen,  
want #elke stem telt!

In deze verkiezingskrant stellen de politieke partijen van de gemeente 
Zuidplas zich aan u voor. Zij geven kort aan waar zij voor staan, wat zij 
belangrijk vinden en waar u meer informatie over hen kunt vinden.  
Ook leest u de laatste informatie over het stemmen.

KIES VOOR 
ZUIDPLAS

KOM STEMMEN OP WOENSDAG 16 MAART!

Vervroegd stemmen op 14 en 15 maart op een beperkt aantal locaties.

Wilt u meer weten over de verkiezingen?

Kijk dan op www.zuidplas.nl/verkiezingen

of scan de QR-code hiernaast.

Weet u nog niet op wie u wilt stemmen of twijfelt u nog? Gebruik dan

de stemhulp Mijn Stem via www.mijnstem.nl en selecteer Zuidplas.
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Wilt u meer weten over de verkiezingen? 
Kijk dan op www.zuidplas.nl/verkiezingen
of scan de QR-code hiernaast.

Gaat u stemmen? Neem dan uw stempas en  
legitimatie mee (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart)!

Belangrijke informatie

Verkiezing van de leden van de gemeenteraad 
van Zuidplas op woensdag 16 maart 2022

Op woensdag 16 maart 2022 kunt u uw stem uitbrengen 
voor de verkiezing van de leden van de raad van de  
gemeente Zuidplas. Het staat u vrij om in elk willekeurig 
stembureau te gaan stemmen (zie achterzijde van de  
huis-aan-huis kandidatenlijst). Dit jaar kunt u ook  
stemmen op 14 en 15 maart.  
Er zijn dan 4 stembureaus geopend. Zie daarvoor het 
overzicht van stembureaus op pagina 3. Op de website  
en op social media van de gemeente kunt u zien op  
welke stembureaus het druk is.

Stempas niet ontvangen, kwijt of kapot

Uiterlijk 3 maart worden de stempassen bezorgd. Mocht 
u uw stempas kwijt zijn of niet ontvangen hebben, dan
kunt u uiterlijk tot 11 maart 17.00 uur een vervangende
stempas aanvragen via de website, of via een afspraak
bij het Klant Contact Centrum van de gemeente. Mocht u
alsnog uw ‘oude’ stempas terugvinden dan kunt u daarmee
niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas.

Stemmen met een stempas en 
identiteitsbewijs

Stemmen bij volmacht of iemand anders 
gaat voor u stemmen

Om overal in Zuidplas te kunnen stemmen is een stempas 
bezorgd bij alle kiesgerechtigde inwoners die op 31 januari 
2022 in de gemeente Zuidplas ingeschreven stonden.  

De stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. 
Neem bij het stemmen uw stempas en een identiteitsbewijs 
mee (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). 
Het identiteitsbewijs mag niet langer dan vijf jaar verlopen 
zijn. U bent verplicht de stempas en uw legitimatiebewijs 
te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Als u een 
vervangende stempas heeft aangevraagd, dan moet u 
daarmee stemmen. Mocht u alsnog uw ’oude’ stempas 
terugvinden, dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan 
alleen met de nieuwe stempas.

LET OP: U mag niet stemmen als u de stempas en/of uw 
legitimatiebewijs niet bij u heeft!

Als u op de dag van de verkiezingen niet in de gelegenheid 
bent om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand 
anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan 
namens u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van uw 
stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) 
die voor u gaat stemmen.  

Dit noemt men een onderhandse volmacht. De gemachtigde 
kan iedereen zijn die in Zuidplas woont en ook een stempas 
heeft ontvangen. Van belang is wel dat de gemachtigde 
niet meer dan twee machtigingen heeft aangenomen en 
de volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengt. 
Het geven van de machtiging kan tot en met de dag van de 
stemming zelf. De nieuwe kieswet stelt dat de kiezer in het 
stembureau geen onderhandse volmacht mag regelen.
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Wilt u meer weten over de verkiezingen? 
Kijk dan op www.zuidplas.nl/verkiezingen
of scan de QR-code hiernaast.

Gaat u stemmen? Neem dan uw stempas en  
legitimatie mee (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart)!

Belangrijke informatie

Verkiezingen en corona

Huis-aan-huis kandidatenlijst Doventolk

De huis-aan-huis kandidatenlijst is bij u thuis bezorgd. 
Hierop staan de partijen en kandidaten op wie u kunt 
stemmen. Deze kandidatenlijst is ook gepubliceerd op 
www.zuidplas.nl/verkiezingen

In dorpshuis Swanla is op woensdag 16 maart van 
7.30 - 21.00 uur een doventolk aanwezig.

Voordat u gaat stemmen 

Heeft u klachten die passen bij het coronavirus? Blijf 
thuis en laat u direct testen. Een andere kiezer kan voor 
u gaan stemmen. Dat kan door de achterkant van uw
stempas in te vullen. Geef uw stempas en een kopie van
uw identiteitsbewijs mee aan de kiezer die voor u gaat
stemmen.

In het stemlokaal 

Komt u stemmen in het stemlokaal? Geef elkaar de 
ruimte en houd 1,5 meter afstand. De gemeente richt de 
stemlokalen zo in dat het mogelijk is voor kiezers om 
onderling afstand te houden.  

Op www.zuidplas.verkiezinginbeeld.nl kunt u zien hoe 
druk het is in de stembureaus.

Uw gedrag in het stemhokje
Vragen? Stel ze aan het stembureau

U hoeft aan niemand te laten weten wat u stemt.

Dus ook niet door het maken van een foto.

Niemand mag u daartoe dwingen. 

Kunt u het stembiljet niet goed lezen?
Vraag het stembureau om een vergrootglas.

Blanco stemmen?
Vul dan niets in op het stembiljet!

Stem door het witte vakje voor  
uw keuze rood te maken.

Fout gemaakt?  
Vraag een nieuw stembiljet.

Vouw het stembiljet na het invullen 
zodat de stem niet zichtbaar is.

Daarna doet u het in de stembus.

Poster: informatie van de Rijksoverheid
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Wilt u meer weten over de verkiezingen? 
Kijk dan op www.zuidplas.nl/verkiezingen
of scan de QR-code hiernaast.

Overzicht stembureau’s
Stembureau locaties in  
Nieuwerkerk aan den IJssel 
16 maart, geopend van 7.30 - 21.00 uur

• Gemeentehuis, Raadhuisplein 1,
2914KM, Nieuwerkerk aan den IJssel

• De Batavier, Batavierlaan 4,
2912SG, Nieuwerkerk aan den IJssel

• Comenius College, Fresiaveld 20,
2914PN, Nieuwerkerk aan den IJssel

• Aula van begraafplaats Essehof, Kerkhofpad 1, 2911 
CB, Nieuwerkerk aan den IJssel

• Elimschool, van Beethovenlaan 31,

2912 VK, Nieuwerkerk aan den IJssel.
Let op afwijkende openingstijden: 13.00 - 21.00 uur

•  Ringvaartkerk (voorheen de Bron) Ringvaartlaan 
16, 2914 VJ Nieuwerkerk aan den IJssel,

• Walk-In (tent), Parkeerterrein Winkelcentrum 
Dorrestein, 2912 BC, Nieuwerkerk aan den IJssel

• Walk-In Esse, parkeerplaats bij Schelde 84, 
Nieuwerkerk aan den IJssel

Stembureau locaties in Zevenhuizen 
16 maart, geopend van 7.30 - 21.00 uur

• De Vierkap (Oud Verlaat), Vlietkade 37,
2761 DT, Zevenhuizen
Let op afwijkende openingstijden: 13.00 - 21.00 uur

• Leontienhuis, Zuidplasweg 13,
2761 JK, Zevenhuizen

• Hervormd Centrum,  Dorpsstraat 156,
2761 AJ, Zevenhuizen

• Drive-in Zevenhuizen  (parkeerplaats la 
Baraque), Zuidplasweg 14,2761 JL, Zevenhuizen

• Dorpshuis Swanla (Catgeszaal), Burgemeester 
Klinkhamerweg 86, 2761 BJ, Zevenhuizen
Doventolk aanwezig van 7.30 - 21.00 uur

• Christelijke basisschool de Eendragt, De Lente 1, 
2761 VL, Zevenhuizen

 Vervroegd stemmen op 
 14 en 15 maart 2022

Onderstaande stembureaus zijn 
geopend van 7.30 - 21.00 uur

• Gemeentehuis, Raadhuisplein 1,
2914 KM, Nieuwerkerk aan den IJssel

• Swanla, Burg Klinkhamerweg 86,

2761 BJ, Zevenhuizen
• Dorpshuis Op Moer, Raadhuisstraat 40, 

2751 AW, Moerkapelle
• Voetbalvereniging Moordrecht,  Sportlaan 1, 

2841 EB, Moordrecht

Stembureau locaties in Moerkapelle   
16 maart, geopend van 7.30 - 21.00 uur

• Zorgcentrum Beth-San, Wilde Veenen 1,
2751 EE, Moerkapelle

• Dorpshuis Op Moer, Raadhuisstraat 40,
2751 AW, Moerkapelle

• (Westhage) Aula begraafplaats, Akkerweg 82,
2751 CP, Moerkapelle

 Stembureau locaties in Moordrecht 
 16 maart, geopend van 7.30 - 21.00 uur  

• Brede School het Turfhuis ingang St Jozef,

Oudersvrucht 3,  2841 LN, Moordrecht.
Let op afwijkende openingstijden: 13.00 - 21.00 uur

• Voetbalvereniging Moordrecht,  Sportlaan,
2841 EB, Moordrecht

• Vivere Verzorgd Wonen ingang dijk, Westeinde 1,
2841 BN, Moordrecht

• Moordrechtse IJsvereniging,  Leliestraat 72,
2841 BB, Moordrecht

• JWF gebouw, Prinses Wilhelminastraat 13,

2841 TK, Moordrecht

Gaat u stemmen? Neem dan uw stempas en 

legitimatie mee (paspoort, rijbewijs of 

identiteitskaart)!
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DE KRACHT VAN SAMEN
Beste inwoners, 

Waarom zou u in Zuidplas ChristenUnie/SGP stemmen? In de gesprekken die ik de afgelopen tijd heb gevoerd hoor ik twee dingen steeds 

weer terugkomen: de inhoudelijk goede punten ‘waar je wat aan hebt’ en de open en eerlijke manier van politiek bedrijven.

Ik ben daar trots op – want dit is precies hoe de ChristenUnie/SGP Zuidplas zich politiek wil onderscheiden. Als Christelijke lokale partij 

met kandidaten die weten wat er lee� in de dorpen en buurtschappen. Vanuit onze christelijke normen en waarden zoeken we het goede 

voor álle inwoners van Zuidplas. 

Ons verkiezingsprogramma staat vol met ambities en ideeën om onze leefomgeving schoon, heel en veilig te houden; om ieder mens 

volwaardig mee te laten doen in onze samenleving; en om ervoor te zorgen dat onze (klein)kinderen ook goed kunnen wonen, werken 

en recreëren in onze mooie dorpen. Op onze website en in de flyer die u hee� ontvangen leest u meer over onze ambities en ideeën.

Ons motto voor de komende 4 jaar is ‘De kracht van samen’. De kracht van samen is juist nu, in een tijd waarin verschillen en negativiteit 

uitvergroot lijken te worden, van groot belang. Wat ‘de kracht van samen is’ hebben we in onze campagne laten zien.

Ik kijk met dankbaarheid terug op deze acties waarbij we ook organisaties en inwoners in het zonnetje hebben gezet. Groepen mensen 

die symbool staan voor álle mensen en organisaties die het goede zoeken voor de inwoners van Zuidplas. Op de achterpagina van Hart 

van Holland ziet u in foto’s een terugblik op de campagne die ChristenUnie/SGP hee� gevoerd.

Met een sterk team van kandidaten die geworteld zijn in alle dorpen van Zuidplas, wil ik mij ook de komende vier jaar inzetten om ‘de 

kracht van samen’ zichtbaar te maken – en waar nodig te ondersteunen vanuit de gemeente. Uw stem doet er toe. Stem daarom 

ChristenUnie/SGP op 14, 15 of 16 maart 2022! 

Jan Willem Schuurman, 

lijsstrekker ChristenUnie/SGP



In campagnetijd zijn wij zichtbaarder, maar wij hebben er ook de 
afgelopen vier jaar alles aan gedaan om onze dorpen krachtig te 
houden. Ook toen zochten wij verbinding. Verbinding met en tussen 
inwoners in de gemeente, is de basis van het werk dat wij doen. De 
gemeente is er voor de inwoners van onze dorpen, niet andersom. 
Ieder dorp heeft een eigen karakter en eigen belangen. Daar willen 
we zo goed mogelijk op aansluiten. Het is fijn om dat ook op straat 
terug te horen: ‘landelijk zou ik niet snel op het CDA stemmen, 
maar hier in de gemeente doen jullie echt goede dingen’. 

Het afgelopen jaar stond in de gesprekken met inwoners, onder- 
nemers en maatschappelijke organisaties de volgende vraag  
centraal: hoe kunnen wij onze dorpen nog krachtiger maken?  
Deze ideeën en ambities hebben wij vertaalt naar plannen voor  
de komende jaren, deze staan onze website krachtigedorpen.nl.  
Enkele hoofdpunten daarbij zijn de volgende: 

• Die kracht zit in een goed voorzieningenniveau. Winkels,
scholen en de mogelijkheden zoals sport en cultuur om te
ontspannen houden onze dorpen levendig en moeten dichtbij
gevonden kunnen worden. Wij kiezen ervoor om te anticiperen
op de groei van de dorpen en te blijven investeren in de
huidige dorpen.

• Die kracht zit in een gevarieerd woningaanbod. In de huidige
dorpskernen willen wij het groen behouden. Als er gebouwd
wordt moet er meer aandacht zijn voor starters- en senioren- 

  woningen. Een zelfbewoningsplicht zorgt dat huizenzoekers 
een eerlijke kans krijgen. Daarnaast vinden wij het verstandig 
als er een voorkeurspositie komt voor Zuidplas inwoners bij  
woningen in het 5e dorp. 

Krachtige Dorpen!
De stempas is op uw mat gevallen, wij hebben de CDA caravan van stal gehaald en  

de kans dat u een van onze kandidaat raadsleden met een flyer en zonnebloempitjes 

tegenkomt is groot deze periode. Het is weer tijd om na te denken aan wie u uw stem 

gaat geven voor de komende jaren!

• Die kracht zit in een gemeente die naast haar inwoners staat,
met dienstverlening die aansluit op de behoefte. Wij sturen op
transparantie in beleid en helderheid over het nakomen van
verwachtingen. Ook het waarderen van initiatieven van onder- 

  nemers en inwoners is een speerpunt. 

• Die kracht zit in een veilige gemeente waar er meer hand- 
  havers komen om de leefbaarheid en veiligheid in dorpen 

vergroten en meer jongerenwerkers om beter in te zetten op 
preventie. Verdere focus moet liggen bij veilige sportparken  
en schoolzones. 

• Die kracht zit in een duurzame gemeente waar slimme
realistische oplossingen om energieverbruik te verlagen
gestimuleerd worden.

Groen, vrij, betrokken op elkaar, veilig en dorps wonen, maar met 
de schaalvoordelen van een grote gemeente. Dat is waar Zuidplas 
voor moet staan en dat is waar wij ons sterk voor maken. Wij zijn 
trots op onze krachtige dorpen en dat willen wij zo houden.  

Dus mocht uw vertrouwen in de politiek en Den Haag een deuk 
hebben opgelopen, dan hopen wij dat u ons lokaal nog steeds steunt. 
Wij staan klaar om met onverminderde energie voor u aan de slag 
te gaan!

‘Ieder dorp heeft een eigen karakter en 
eigen belangen. Daar willen we zo goed 

mogelijk op aansluiten’
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Doe mee in onze  
lokale democratie!
Wat fijn dat u de moeite neemt om deze Verkiezingskrant te lezen. De lokale democratie 

vinden wij als politici natuurlijk belangrijk, maar het is net zo belangrijk dat u zich als  

inwoner betrokken voelt bij de gemeentepolitiek. Daarom gaan wij, niet alleen vlak voor 

de verkiezingen, maar het hele jaar door in gesprek met inwoners en ondernemers. In 

de komende periode zullen we ons ook weer constructief, opbouwend en altijd integer 

inzetten voor onze inwoners en ondernemers.

Op welke manier wij ons gaan inzetten voor onze inwoners en  
ondernemers leest u in het kort hieronder. Wilt u meer weten over 
wat PvdA/ GroenLinks in de komende periode van plan is?  
Dan nodigen wij u van harte uit om ons verkiezingsprogramma te 
bekijken via onze website: pvdagroenlinkszuidplas.nl. 

We hebben landelijk, maar ook in onze gemeente, te maken met een 
enorm woningtekort. In de afgelopen jaren is het aandeel sociale 
woningen en het aandeel betaalbare koopwoningen gedaald. Deze 
ontwikkeling betreuren wij en wij willen dan ook ervoor zorgen dat 
het percentage sociale woningen stijgt naar minimaal 30% en er 
veel meer betaalbare koopwoningen gebouwd gaan worden. Zo 
zorgen we ervoor dat iedereen, jong en ouder, in Zuidplas een  
passende woning kan vinden. 

Het andere grote thema dat zowel landelijk als in Zuidplas speelt 
is de energietransitie. Wij willen inwoners helpen hun huizen en 
bedrijven te verduurzamen. Wij vinden namelijk dat de energie-
transitie haalbaar en betaalbaar voor iedereen moet zijn. Wat betreft 
de opwekking van hernieuwbare energie ligt onze voorkeur bij 
zonne-energie afkomstig van zonnepanelen op daken, maar wij zijn 
niet tegen het bouwen van windmolens op plaatsen waar ze weinig 
tot geen overlast veroorzaken. 

Wij vinden de gezondheid van onze inwoners en het milieu belangrijk. 
Daarom willen wij investeren in meer veilige fietspaden. Ook willen 
wij inzetten op het verbeteren van het openbaar vervoer. Met deze 
maatregelen vergroten wij de bereikbaarheid en leefbaarheid van de 
dorpen in onze groeiende gemeente. Een andere manier waarop wij 
de leefbaarheid van onze dorpen willen vergroten is het investeren 
in meer groen en gezondere recreatie- en natuurgebieden. 

Iedere inwoner van onze gemeente moet mee kunnen doen en nie-
mand moet worden uitgesloten. Om dit te bereiken moeten we niet 
alleen zorgen dat er voldoende betaalbare woningen zijn, maar ook 
dat voorzieningen bereikbaar blijven voor iedereen en in alle dorpen.  

Voor inwoners met een bijstandsuitkering willen wij de regels van 
de bijstand versoepelen zodat zij net als iedereen een gift kunnen 
ontvangen zonder bang te hoeven zijn om hierdoor in de problemen 
te komen.  

Om ervoor te zorgen dat niemand wordt uitgesloten moeten we als 
gemeente ervoor zorgen dat we onze omgeving en ons beleid toetsen. 
Hierbij valt te denken aan toegankelijkheid van zorg en voorzieningen 
voor inwoners met een beperking. Maar ook het toetsen van beleid 
en communicatie op LHBTIQ+ vriendelijkheid. Dit gaat wat ons betreft 
verder dan het, hoewel betekenisvol, hijsen van een regenboogvlag. 

Tot slot willen wij u adviseren: op welke partij uw keuze ook valt, 
ga stemmen en doe mee in onze lokale democratie!

‘Wij willen inwoners helpen hun huizen en 
bedrijven te verduurzamen’

‘Iedere inwoner van onze gemeente 
moet mee kunnen doen en niemand 

moet worden uitgesloten’



Het kán anders in 
onze gemeente
De laatste jaren zien we toenemende problemen op gebied van wonen, zorg en het 

klimaat. We zien dat de economie aantrekt, maar slechts een kleine groep mensen 

er financieel op vooruit gaat. En deze financiële kloof beïnvloedt ons dagelijks leven 

negatief. Wachtlijsten en hoog oplopende kosten in de zorg, maar slechts de directies 

verdienen een topsalaris.

Wat willen wij dan anders?  
We willen dat ouderen en jongeren in hun eigen dorp kunnen blijven 
wonen. Daarom moeten er huizen komen. Ouderentehuizen, zorg- 
buurthuizen en kleine goedkope woningen. Zo wordt doorstroming 
bevorderd. Ook willen we mogelijkheid bieden voor tiny houses en 
een knarrenhof. 

We willen geen bouw van het vijfde dorp. Kijkend naar andere 
woningbouwprojecten in de regio zien we dat het bouwen op 
laaggelegen, slappe grond enorme kosten met zich mee brengt. 
Om verzakking tegen te gaan en de grond bouwrijp te maken 
moet er enorm veel geld geïnvesteerd worden. Vervolgens is het 
nog maar de vraag of onze eigen inwoners er een huisje kunnen 
bemachtigen. De SP wil absoluut bouwen, maar geen 8000 
woningen midden in onze polder. 

Geld moet gaan naar daar waar het nodig is, niet naar de 
bestuurders achter hun bureau. Geen geld naar zorgaanbieders 
die bonussen uitkeren aan directie of aandeelhouders. 

Rekening houdend met het klimaat en de portemonnee van de 
inwoner moet er klimaatadaptief en natuurinclusief gebouwd 
worden. Duurzame energie en energiebesparing moet voor 
iedereen betaalbaar zijn, niet alleen voor de kleine groep rijke 
inwoners. Door de grote groep met een midden- of laag inkomen 
te helpen met verduurzamen behalen we onze doelen veel sneller.

Onze oproep: zorg voor zonnepanelen en isolatie van alle 
huurwoningen! 

In de verkiezingstijd ziet en hoort u ineens van alles uit de politiek. 
Partijen verspreiden flyers, komen aan de deur en beloven van alles. 
Maar wat gebeurt er in de vier jaar daarna? Ze worden onzichtbaar 
op straat. De SP gelooft dat een fractie alleen kan bestaan als de 
partij ook actief op straat is. In 2019 voerden we herhaaldelijk actie 
tegen Vestia met bewoners van het Valkendaal en legden we een 
zwartboek aan over de andere Vestia-woningen.  

Ook spraken we met ruim 150 inwoners over de aankomende 
energietransitie en hebben we een pannenset (geschikt voor alle 
warmtebronnen, dus toekomstbestendig) verloot. Door Corona 
werden we natuurlijk wat geremd, maar in 2020 bracht de SP ruim 
800 boeketten rond op bestelling, organiseerde ze acties voor de 
voedselbank, deelden ze ruim 150 gratis driegangenmenu’s uit 
aan oudere en eenzame inwoners en kregen alle werknemers 
van de supermarkten een presentje. In 2021 brachten we nog 
meer maaltijden rond, brachten we bedankjes bij het ambulance 
personeel en voerden we actie tegen Vestia.  

Tijdens onze fietstocht door Moordrecht spraken we met zeker 30 
verontruste bewoners over het snelfietspad. Ook legden we zoals 
ieder jaar bloemen bij de oorlogsmonumenten in de dorpen en bij in 
Ambonwijk. De SP ziet u niet alleen rondom de verkiezingen, de SP 
is er altijd voor onze inwoners!

‘We willen dat ouderen en jongeren in hun 
eigen dorp kunnen blijven wonen’
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NEZ denkt en handelt in de geest van de in het verleden actieve, 
lokale partijen uit de dorpen Moordrecht, Nieuwerkerk aan den  
IJssel, Zevenhuizen en Moerkapelle. NEZ zet zich in voor allen die 
de gemeente Zuidplas vormen en heeft geen banden met de  
provinciale dan wel landelijke politiek. Dat laat ons vrij in denken  
en handelen, vanzelfsprekend met in achtneming van wet- en 
regelgeving en fatsoensnormen. NEZ wil in de gemeenteraad 
van Zuidplas worden beoordeeld op haar handelen aldaar en niet  
door het meevaren op de gevoelens over van de landelijke politiek 
met de gevestigde  partijen.  

NEZ heeft voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 een kandi- 
datenlijst opgesteld met kandidaten die al jarenlang woonachtig  
zijn in de gemeente Zuidplas en onze samenleving, op ieders wijze,  
door en door kennen. Werkzaam en veelal ondernemend op velerlei 
gebieden met een zeer brede kennis en dito ervaring.  
Dit alles samengevoegd geeft een goede basis en slagkracht om 
het raadswerk naar behoren uit te voeren.

NEZ heeft een partijprogramma opgesteld dat makkelijk leest. Wollig 
taalgebruik is ons vreemd. De boodschap die wij brengen is een 
duidelijke. Er is naar gestreefd punten op te nemen die realistisch zijn 
of dat snel kunnen worden. Geen luchtfietserij dus. Het 12 pagina’s 
lange programma kunt u vinden op onze website www.NEZuidplas.nl. 
Hier kunt u ook uw vragen stellen, commentaar dan wel ander  
bericht achterlaten. 
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NEZ voor ’n leefbaar Zuidplas
Nieuw Elan Zuidplas (“NEZ”) is in 2013 opgericht om middels daadkrachtige 

en concrete politiek enkel en alleen de lokale belangen van alle inwoners en 

ondernemers in de gemeente Zuidplas (nog) beter behartigen en de lokale 

politiek te beschermen. NEZ functioneert onafhankelijk van de landelijke  

politiek met de voor hen kenmerkende levensovertuigingen en/of ideologieën.

Momenteel lopen er zaken binnen onze gemeente die al jaren geleden 
zijn ingezet en nog wel een tijd zullen voortduren. Te denken valt 
bijvoorbeeld aan de door de Provincie opgelegde verstedelijkings- 
opgave,. NEZ is uitgesproken tegen het verstedelijken van het 
groene gebied tussen de dorpen. U woont in een dorp, niet in een 
stad. Bouwen naar behoefte: prima; het omzetten van een groen 
hart naar een stenen hart niet. Groen, blauw, ruimte, kunnen  
bewegen, relatieve rust zijn zaken die een mens bewezen goed doen.  

De jeugdzorg, WMO, ouderen(zorg): het zijn zaken die volop de  
aandacht hebben en krijgen.  Zo ook de problematiek rond de  
recreatiewoningen, nog altijd onderwerp van wel of niet perma-
nente bewoning, arbeidsmigranten en soms verloedering.  

NEZ wil andere zaken gaan dan wel laten aanpakken. Ondermijning 
(vermenging van criminaliteit met de samenleving) is een onderwerp 
dat meer aandacht behoeft. Er is vraag naar een gemeenteloket in 
elk dorp, kan dat? Een digitale gemeente is mooi, maar het mag 
geen digitale jungle worden: de gemeente moet voor iedereen  
toegankelijk blijven. Een openbaar toilet realiseren, een groen en 
verkeersveilig Raadhuisplein, veerverbindingen die blijven, overleg 
inzake vliegverkeer RTHA, cultuur(historie), zeer zorgvuldig  
financieel beleid, minimabeleid, komt de waterbus, weer ophalen 
van grofvuil, creëren van natuurspeeltuinen en Tiny Forests,  
energie- en warmtetransitie, verdorpelijking i.p.v. verstedelijking, 
duurzaamheid van uw woning maar ook de omgeving, veilig over 
(cameratoezicht?) en op straat (geen breek-je-nek-voorzichtig  
situaties), ontsluitingswegen, ouderenbeleid, ondernemen,  
alternatieve woonvormen (Tiny Houses, Knarrenhof, Kangoeroe- 
woning), boom opzetten en planten… www.NEZuidplas.nl of,  
indien geen internet, bellen met 06-50266195 dan weet u het…

De eerste 5 van de lijst: 
• Paul van Drenth, Nieuwerkerk aan den IJssel
• Wilko Van, Nieuwerkerk aan den IJssel
• Sjef den Hartog, Zevenhuizen
• Willem de Jong, Moordrecht
• André Laaij, Zevenhuizen

Speerpunten: 

• Een groen, geen stenen hart

• Woningbouw naar behoefte

• Zorg en (sociale)
voorzieningen op peil

• Veilig op en over straat

• Gemeenteloket in elk dorp

‘NEZ is uitgesproken tegen het verstedelijken 
van het groene gebied tussen de dorpen’

http://www.NEZuidplas.nl
http://www.NEZuidplas.nl


Thuis in Zuidplas
We zijn allemaal inwoners van Zuidplas en in Zuidplas kun je prettig wonen, werken  

en recreëren. Onze dorpen kenmerken zich door veel groen, bereikbare scholen,  

goede voorzieningen, talrijke (sport)verenigingen, een breed winkelaanbod, prachtige 

polders en een grote diversiteit aan wijken en buurten. Dat wil D66 zo houden!  

Wij voelen ons thuis in Zuidplas en vinden het belangrijk dat Zuidplas veilig, groen  

en goed onderhouden blijft. 

Thuis in onze dorpen  
D66 wil zich blijven inzetten om te behouden wat we zo waardevol 
vinden aan onze dorpen, ons thuis. Dat vraagt echter geen stil-
stand, maar volop beweging. We willen de ruimte geven aan groei 
en vernieuwing en een voedingsbodem creëren voor nieuwe 
ontwikkelingen. We willen investeren in levendige, bruisende en 
ondernemende dorpen. Dorpen waar voor iedereen wat te doen is. 

Als leden van de sociaal-liberale partij D66 willen wij opkomen voor 
uw en onze lokale belangen. Dit vanuit de overtuiging dat mensen 
alleen vrij kunnen zijn als ook de gemeente gelijke kansen schept 
voor iedereen. Om dat te realiseren hebben wij  u nodig. Daarom 
vragen wij uw vertrouwen. 

Wonen in onze dorpen 
Wij willen genoeg huizen bouwen omdat iedereen recht heeft 
op een passende en betaalbare woning. Wij willen dat leraren, 
verpleegkundigen, agenten en alle anderen die werken voor de 
samenleving kunnen wonen in de regio waar zij werken. Wij willen 
dat uw wijk groener wordt, met schone lucht en water. Dat kinderen 
op school met passie en aandacht worden voorbereid op de wereld 
zoals die is. Wij willen dat uw kinderen aanspraak kunnen maken 
op huiswerkbegeleiding, sport, kunst en muziek; ook als u dat zelf 
niet kunt betalen.  

Meepraten in onze dorpen 
Dit kan alleen door inwoners, verenigingen en ondernemers de  
verantwoordelijkheid, de ruimte en het vertrouwen te geven om 
mee te denken en initiatieven te ontplooien die onze dorpen nog 
mooier maken. Dat betekent ook dat de gemeente helder en op tijd 
naar haar inwoners, instellingen en ondernemers communiceert 
en ze de ruimte geeft om te participeren.

‘Wij willen dat uw wijk groener wordt, 
met schone lucht en water’

De komende jaren wil D66, samen met u, een positieve impuls 
geven aan Zuidplas. We hebben dan ook de volgende thema’s in 
ons verkiezingsprogramma nader uitgewerkt:  

• Beter en passend aanbod van Zorg en Onderwijs;

• Meer ruimte voor ondernemerschap en werk;

• Goed woningaanbod voor álle inwoners van Zuidplas;

• Behoud en borging van onze prettige, groene en
veilige leefomgeving;

• Meer investeren in verenigingen, voorzieningen en
mogelijkheden voor recreatie, cultuur en sport;

• Open en transparant bestuur;

• Duurzamer en klimaat-adaptief Zuidplas.

Wilt u meer weten? 
Kijk dan op: www.d66.nl/zuidplas/verkiezingsprogramma/
We staan daarnaast natuurlijk altijd open voor ideeën en suggesties 
en gaan hierover graag het gesprek aan. Want als het aan D66 ligt 
voelt iedereen zich: “Thuis in Zuidplas”

Frans Klovert 
Lijsttrekker D66 Zuidplas

P.s. Wilt u meer weten, of wilt u het gesprek aan met D66 Zuidplas.
Ik ben altijd bereikbaar via frans.klovert@d66zuidplas.nl
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Gaat u deze keer op een 
lokale partij stemmen?
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Wij staan voor: 

• Meer betaalbare huurwoningen.

• Laagdrempelige zorg van hoge kwaliteit.

• Geen verdere verslechtering van de

gemeente-financiën.

• Dat onze inwoners comfortabel kunnen

wonen in een veilige omgeving.

• Flexibele woonvergunningen voor

bewoners van recreatie-parken.

N I E U W E  G E M E E N T E  P O L I T I E K

www.ngpzuidplas.nl

Ook willen wij dat de gemeente de volledige regie in handen houdt 
bij de eventuele ontwikkeling van het 5e dorp. (Voor ons volledige 
programma zie de website: www.ngpzuidplas.nl). 

NGPZuidplas, is een zelfstandige, onafhankelijke lokale partij.  
In onze gemeente doen twee lokale partijen mee met de gemeente- 
raadsverkiezing en acht gemeentelijke afdelingen van landelijke 
partijen. Er zijn vele verschillen tussen lokale partijen en de landelijke 
afdelingen.  

Een lokale partij is bijna altijd opgericht in de gemeente waarin ze 
verkiesbaar is en heeft dus een eigen bestuur en statuten. Bij de 
afdelingen van de landelijke partijen zal het centrale bestuur altijd 
controleren of de gemeentelijke afdeling niet te ver afwijkt van  
de landelijke koers. Dezelfde landelijke partij kan tegelijkertijd 
vertegenwoordigd zijn in de nationale regering, het provinciale 
bestuur en het gemeentelijke bestuur. Dit kan bijvoorbeeld bij de 
planning van grote nieuwbouwprojecten (in onze gemeente het 5e 
dorp) leiden tot een ongewenste belangenverstrengeling.  

De gemeente kan dan gemakkelijk de dupe worden aangezien het 
nationale en provinciale bestuur meer gewicht in de schaal leggen.  
Een lokale partij zal in zo’n situatie alleen het gemeentelijke belang 
dienen en dus het onderste uit de kan halen. Wij kunnen niet met 
zekerheid zeggen dat het huidige bestuur van de gemeente Zuidplas 
dat niet gedaan heeft, maar de hier genoemde belangenverstrengeling 
geeft ons wel een ongemakkelijk gevoel. U ook?  

Het zou beter zijn als er alleen lokale partijen zouden meedoen 
bij gemeenteraadsverkiezingen, alleen provinciale partijen bij de 
verkiezingen van Provinciale Staten en alleen landelijke partijen 
bij de Tweede Kamerverkiezing. Dan behoort een merkwaardige 
kwestie als de oproep van landelijke partijleiders om de PVV en 
FvD bij de komende gemeentelijke college-besprekingen uit te 
sluiten tenminste ook tot het verleden. 

Er zijn inmiddels meer dan duizend lokale partijen in Nederland, 
verdeeld over ongeveer 350 gemeenten. Bij de gemeenteraads- 
verkiezingen van 2018 zijn 3240 raadsleden gekozen van lokale 
partijen, dat is 37 % van het totale aantal raadsleden. Dat percentage 
is steeds gestegen bij de laatste verkiezingen en de verwachting is 
dat het op 16 maart aanstaande weer hoger zal zijn. Van elke vijf 
raadsleden zullen er dan twee afkomstig zijn van lokale partijen. 
Voor de gemeente Zuidplas zou dat betekenen dat er 10 tot 12 
kandidaten van de twee lokale partijen in de raad zouden worden 
gekozen. Dat waren er echter in 2018 maar twee. Onze gemeente 
blijft sterk achter bij het landelijke gemiddelde als het gaat om het 
stemmen op lokale partijen ( Zuidplas 11% en landelijk 37%).  
Wij doen onze uiterste best om onze inwoners redenen te geven 
vertrouwen in ons te hebben als lokale partij en eventueel ook  
als vertegenwoordigers in het bestuur om op te komen voor hun  
belangen. Daarom hopen wij dat de kiezers op 14, 15 en 16 maart 
aanstaande dat vertrouwen in ons uitspreken.  

Bent u van plan om deze keer voor een lokale partij te kiezen? 
STEM DAN OP NGPZUIDPLAS (Nieuwe Gemeente Politiek, lijst 8).

‘Een lokale partij is bijna altijd opgericht in 
de gemeente waarin ze verkiesbaar is en 
heeft dus een eigen bestuur en statuten’

http://www.ngpzuidplas.nl

