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Voorwoord van de voorzitter                                  
 

Beste liberalen,  

 

Nog twee maanden en dan weten we hoe het er de komende vier 

jaar aan toe zal gaan in de Hoeksche Waard.  

 

Op 11 december jl. hebben de leden de kandidatenlijst vastgesteld. 

We zijn trots op een brede en lange lijst met maar liefst 34 

gemotiveerde leden die op de kieslijst willen. De VVD brengt een 

mix van kennis en ervaring en nieuw bloed vanuit de diverse dorpen 

uit de Hoeksche Waard bij elkaar. Tijdens de Algemene 

Ledenvergadering is de volgorde van de kandidatenlijst definitief 

gemaakt en zijn de kandidaten per plaats benoemd.  

 

Arnold de Man is de lijsttrekker. De kandidaten staan in de startblokken om campagne te 

voeren en het geluid van de VVD HW uit te dragen. De top 10 van de kieslijst zal volop 

zichtbaar zijn. De campagne is inmiddels van start gegaan. Want het zal niemand in de 

Hoeksche Waard ontgaan dat er verkiezingen aankomen en er maar één alternatief is: de 

VVD.  

 

De situatie met corona zal ons ongetwijfeld nog wel voor uitdagingen stellen. We hebben 

inmiddels voldoende creativiteit in het campagneteam om ook daar een mouw aan te 

passen.  Denk je nu ook: daar wil ik ook wel eens bij zijn, aarzel dan niet en meld je aan via 

campagne@vvdhoekschewaard.nl of info@vvdhoekschewaard.nl.                                

 

Het bestuur dankt ieder van de kandidaten die op de lijst staat voor hun inzet tot zo ver. Met 

het oog op de verkiezingen in maart verwachten we dat iedereen de komende maanden 

enthousiast aan de slag gaat om de liberale boodschap in de Hoeksche Waard uit te dragen 

en zijn steentje bijdraagt aan een geslaagde verkiezingscampagne.  

 

De slogan voor de campagne is Hoeksche Waard blijft goed, wordt beter. Daarmee kijken we 

vooruit naar een voor de VVD Hoeksche Waard succesvolle Gemeenteraadsverkiezing 

2022!  

 

Op naar een topresultaat op 16 maart! 

 

Liberale groet, 

  

Eldert de Jager 

Voorzitter VVD Hoeksche Waard 
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Nieuws uit de fractie 
 
Dit is alweer de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar. De 
verkiezingen naderen met rasse schreden. Als fractie kijken 
we nu al uit naar een mooie uitslag voor de VVD en hopen 
we dat het liberaal gehalte in de raad zal groeien. Trots en 
met veel vertrouwen zien we de toekomst tegemoet. 
 
Rest ons natuurlijk ook ons “gewone” werk in de nog 
komende maanden succesvol voor te zetten en waar 
mogelijk af te ronden.  

 
Zoals ook vorige keer al door mij geschreven bevat de politieke agenda weinig nieuws. De 
meeste plannen (goed en slecht) zijn de revue al gepasseerd. Het huidige college heeft de 
handen vol met nog niet afgewikkelde dossiers die ongetwijfeld in de volgende 
coalitieperiode een vervolg zullen krijgen. Woningbouw, de mobiliteitsagenda, ruimtelijke 
ontwikkeling, de harmonisatie van gemeentelijke vastgoed, de harmonisatie van subsidies/ 
sportaccommodaties, de ontwikkeling rondom gebiedsmarketing en de detailhandel in de 
Hoeksche Waard liggen zwaar op de maag en vragen straks weer extra energie en 
aandacht. Hierdoor lopen we het risico verder in de vertraging te komen. 
 
Dit alles wordt bemoeilijkt door de extra aandacht die van ons allemaal wordt gevraagd in het 
weer opkrabbelen uit de coronacrisis. Hopelijk hebben we het zwaarste van deze crisis 
achter de rug en gaan we ons richten op herstel. Alle Hoeksche Waarders lijden onder de 
coronacrisis, maar er moet goed nagedacht gaan worden over het weer op gang brengen 
van ons normale leven, werken en recreëren. Door middel van een oproep aan de 
burgemeester om hier ook voor de lange termijn mee met plannen te komen hopen wij ook 
vanuit de politiek ons steentje bij te dragen. 
 
De komende tijd zal ik mij samen met de andere kandidaten inzetten tijdens de campagne 
om de verkiezingen een groot succes te laten worden. Als de stemmen geteld zijn gaan we 
hard aan de slag om de VVD in coalitieverband weer bestuursverantwoordelijk te laten 
nemen. De grote vraag is vanzelfsprekend wel hoe dat eruit komt te zien. Wij zijn in ieder 
geval gebaat met een zo groot mogelijke verkiezingsopkomst en dat vooral liberaal 
denkenden van hun democratisch recht gebruik gaan maken. 
 
Met zo’n resultaat ben ik er zeker van dat veel van onze programmapunten kunnen worden 
uitgevoerd. 
 
Ik roep u dan ook op om te gaan stemmen en dat u ook kans ziet anderen ervan te 
overtuigen dat de VVD echt uw partij is. De Hoeksche Waard blijft goed en wordt beter! Stem 
VVD! 
 
Arnold de Man 
Fractievoorzitter 
 
  
Kom je ook een keer langs?   
Vind je het leuk om eens een kijkje te nemen in de keuken van de fractie? Je bent van harte 
welkom. We vergaderen regelmatig op maandagavond van 20 tot 22 uur. Vanwege corona 
nu wel digitaal. Klik hier om je belangstelling kenbaar te maken.    
 

mailto:odila.sibrijns@gemeentehw.nl?subject=Gast%20van%20de%20fractie&body=Beste%20Odila%2C%0A%0AWil%20je%20contact%20met%20mij%20opnemen%3F%20Ik%20wil%20graag%20een%20keer%20te%20gast%20zijn.%0A%0AMijn%20nummer%20is%20...........%0A%0AMet%20vriendelijke%20groet%2C%0A%0A
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Politiek nieuws uit de fractie 
 
Transitievisie warmte 
 In december is de visie op de warmtetransitie vastgesteld. De VVD heeft hiermee 
ingestemd. Dit is alleen nog maar een denkrichting over hoe deze omschakeling van gas 
naar andere vormen van verwarming vorm kunnen krijgen. Het uitvoeringsplan volgt nog. 
Gelukkig hebben steeds meer partijen onze roep om realisme, haalbaarheid en 
betaalbaarheid omarmd. Voor ons is het belangrijk dat we actief aan de slag gaan om 
inwoners zo goed en tijdig mogelijk te informeren over de plannen, wat de gevolgen zijn en 
welke keuzes er zijn zodat onze inwoners niet worden overvallen en tijdig maatregelen 
kunnen nemen. 
  
Rekenkamerrapport Inhuur 
De Rekenkamer heeft, mede op verzoek van de VVD, onderzoek gedaan naar de mate van 
inhuur van personeel bij de gemeente Hoeksche Waard. Bij de totstandkoming van de 
gemeente en eerste begroting van dit college is toegezegd dat hier volop aandacht voor is 
en dat het percentage externe inhuur zal worden verminderd. Het tegendeel blijkt waar te 
zijn, is onze voorlopige conclusie. We zullen een stevige discussie niet uit de weg gaan over 
de nut en noodzaak van deze ontwikkeling 
 
Participatievisie 
Bij de totstandkoming van dit college is er veel nadruk gelegd op hoe belangrijk participatie 
van inwoners en ondernemers bij de besluitvorming is. De VVD had dus meer 
voortvarendheid van dit college verwacht om dit in de steigers te zetten. Aan het einde van 
deze raadsperiode is er nu een visie op papier gezet, die op veel punten onze goedkeuring 
kan wegdragen. Echter, missen wij een duidelijke visie op wanneer inwoners worden 
betrokken. Wat ons betreft gebeurt dit al bij de planfase, zodat er zoveel mogelijk vooraf 
duidelijk is. Dat creëert meer draagvlak en snelheid in de besluitvorming. We zullen hier de 
nadruk op leggen tijdens de besluitvorming 
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Top 10 kandidaten 
 

 

 
Campagneflits! 

  
De komende periode houden we je met een aparte nieuwsflits op de hoogte van de 
ontwikkelingen rondom de campagne.  
 
Uiteraard ben je meer dan welkom om een handje te helpen bij de campagne.  
Heb je geen tijd of geen zin, maar wil je wel bijdragen? Dan is een bijdrage aan de 
campagnepot van harte welkom. Je kunt je bijdrage overmaken op:  
  
Bankrekeningnummer NL69 ABNA 0543 4376 47 
Ten name van: Volkspartij Vrijheid en Democratie, o.v.v. Campagne VVD HW GR2022 
  
 Enorm bedankt voor je steun! 
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De doorgeefpen  
 
Wat leven we in een bijzondere tijd. Een tijdperk dat zeker de 
geschiedenisboeken gaat halen en waar kinderen over 25 jaar bij stil 
zullen staan op school. 
 
En in mijn gedachten is het soms een worsteling over wat nu liberaal is 
en wat niet in deze tijd. Want waar de vrijheid van de één een 
belemmering geeft voor de vrijheid van een ander is het lastig om een 
standpunt te kiezen. Dan val ik maar terug op waar ik goed in ben en dat 
is de verbinding zoeken. Blijven luisteren naar ieders mening en dat niet 
veroordelen, maar begrip tonen voor diens standpunt. Maar, eerlijk is 
eerlijk, dat is best wel eens lastig. 
 

 
Tegelijk is er ook best wel wat moois te halen uit deze tijd. Mijn kinderen (twee jongens van 8 
en een dochter van 11) bijvoorbeeld, die laten al 2 jaar lang een wendbaarheid en flexibiliteit 
zien waar menig volwassen een voorbeeld aan kan nemen. Verjaardagen gaan niet door, 
vakanties worden staycations in de achtertuin, Sinterklaas afgelast, opa en oma al jaren niet 
mogen knuffelen en toch blijven ze iedere dag lachen en plezier maken. 
 
En hoe mooi is het dan dat ik – door het thuiswerken- veel meer tijd met ze doorbreng dan 
anders had gekund. Om nog maar niet te spreken over het voorrecht dat ik al 2 jaar niet 
meer in de file voor de Heinenoordtunnel heb gestaan. 
 
Ook in een enorm lastige tijd vol lockdowns lukt het me dus om mooie lichtpuntjes te zien. Ik 
roep u allemaal op om daar ook eens bij stil te staan. Zijn er lichtpuntjes in deze periode (hoe 
klein dan ook) die toch een glimlach op het gezicht kunnen toveren? 
 
En ja, over 25 jaar kan ik tegen mijn kleinkinderen zeggen: opa is een coronaveteraan :-) 
 
Blijf gezond! 
  
Gert-Jan Stapper 
Burgerraadslid 
 

  
PS: Hierbij geef ik de pen door aan Richard Croonenburg voor de volgende 
nieuwsbrief. 
  
 
 

 
Ook bijdragen? Stuur je bijdrage (max 400 woorden) naar: mailto:info@vvdhoekschewaard.nl 
  

mailto:info@vvdhoekschewaard.nl
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Evenementenkalender 
 

 
 

Hieronder vind je een overzicht van de geplande activiteiten vanuit het bestuur en de fractie 
 

• Vrijdag 18 februari                            Liberale borrel 

• Maandag 31 januari 2022                 Dag der Kandidaatstelling 

• Dinsdag 22 februari 2022                 i-Café Wonen 

• Maandag 14 maart 2022                  Gemeenteraadsverkiezingen 

• Dinsdag 15 maart 2022                    Gemeenteraadsverkiezingen 

• Woensdag 16 maart 2022                Gemeenteraadsverkiezingen  

• Vrijdag 18 maart 2022                      Liberale borrel 
 
Meer informatie vind je op: www.vvdhoekschewaard.nl 
 

 

            

        

            

                

          

http://www.vvdhoekschewaard.nl/
https://vvd.us2.list-manage.com/track/click?u=27bb15aad2140f6df4ce876af&id=c148248402&e=f3df4acbd2
https://vvd.us2.list-manage.com/track/click?u=27bb15aad2140f6df4ce876af&id=1e428de82a&e=f3df4acbd2
https://vvd.us2.list-manage.com/track/click?u=27bb15aad2140f6df4ce876af&id=1348b33428&e=f3df4acbd2
https://vvd.us2.list-manage.com/track/click?u=27bb15aad2140f6df4ce876af&id=8ebf9a3dff&e=f3df4acbd2
http://www.instagram.com/vvdhoekschewaard.nl/

