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Overname van artikelen is alleen 
toegestaan mits ETT Media en de 
gemeente Haarlemmermeer hier 
toestemming voor hebben gegeven. ETT 
Media en de gemeente Haarlemmermeer 
zijn niet aansprakelijk voor fouten en/of 
omissies in deze krant.

Deze krant online lezen? 
Kijk op www.themanieuws.nl! Deze online 
versie van de krant maakt het mogelijk 
de berichten via social media te delen en 
linkt u door naar interessante websites. Ga 
direct naar de uitgave door de QR-code te 
scannen.

“De verkiezingen zijn voor mij het feest der democratie!” De burgemeester van 
Haarlemmermeer, Marianne Schuurmans, steekt haar mening niet onder stoelen of 
banken. “De verkiezingen geven ons de mogelijkheid om rechtstreeks te beïnvloeden 

wie er in de politieke arena komt te staan. De gemeente Haarlemmermeer heeft veel 
ambities, veel uitdagingen. Inwoners kunnen daar op allerlei manieren invloed op uitoefenen: 
participeren, inspreken, een zienswijze geven op plannen of via social media laten weten 
hoe men over iets denkt. Maar eens in de vier jaar hebben we de kans om de politieke arena 
volledig te veranderen, of juist bij het oude te houden. Daarom zijn verkiezingen of het nu om 
de lokale, de provinciale of landelijke verkiezingen gaat, zo enorm belangrijk.”

De gemeenteraadsverkiezingen die dit jaar op 14, 15 
en 16 maart plaatsvinden, zijn de eerste raadsverkie-
zingen van de nieuwe gemeente Haarlemmermeer.

De opkomst tijdens de vorige verkiezingen 
was laag: slechts 35%. Baart u dat zorgen? 
“Ja, het baart mij grote zorgen dat een steeds klei-
ner aantal inwoners van dit zo belangrijke recht ge-
bruik maakt. Het is dan immers een minderheid of 
een kleine meerderheid die het politieke landschap 
bepaalt. Het betekent ook dat een deel van onze 
inwoners zich niet meer betrokken voelt. Zeker nu, 
in deze coronacrisis die echt íedereen raakt, vind 
ik dat verontrustend. Het draagvlak voor politieke 
besluiten en daarmee voor het gemeentelijk beleid 
wordt dan namelijk steeds kleiner. Overigens moet 
ik daarbij wel zeggen dat de vorige lokale verkiezin-
gen in onze gemeente in verband met de fusie een 
jaar later dan elders plaatsvonden. We konden toen 
niet profiteren van de landelijke aandacht voor 
de gemeenteraadsverkiezingen. Dit jaar lopen we 
weer gelijk op met alle andere gemeenten.”

U vindt het belangrijk dat mensen gaan 
stemmen. Wat gaat u doen om uw stemge-
rechtigde inwoners daarvan te overtuigen? 
“Dat begint er natuurlijk al mee door als gemeente 
te laten zien dat wij er voor de inwoners zijn. Dat 

wij, als lokale overheid, ons uiterste best doen om 
te zorgen voor een fijne gemeente, waar het goed 
wonen, werken en recreëren is. We moeten flink de 
trom roeren. We laten op zoveel mogelijk plekken 
en op zoveel mogelijk manieren weten dat men 
straks op maandag 14 maart, dinsdag 15 maart 
en woensdag 16 maart kan stemmen. Net als bij 
de Tweede Kamer worden de verkiezingen weer 
over drie dagen verdeeld, zodat iedereen veilig kan 
gaan stemmen. Er komt weer een stemstraat en 
een mobiel stembureau. En we zetten uiteraard al 
onze kanalen en middelen in om mensen te laten 
weten dát ze moeten gaan stemmen en waaróm 
dat zo belangrijk is.”

Heeft u nog een boodschap voor de politieke 
partijen die in uw gemeente meedoen? 
“Zeker, alle politieke partijen zouden, los van de 
‘bloedgroep’, van de daken moeten schreeuwen: 
máák gebruik van uw recht, gá naar de stembus! 

Daarnaast zou ik tegen iedereen willen zeggen: als 
u zaken wilt veranderen, of juist bij het oude wilt 
houden, dan is dit hét moment om daar heel direct 
invloed op uit te oefenen. Denk niet dat uw stem 
er niet toe doet want daarmee diskwalificeert u 
zichzelf. Zet 14, 15 en 16 maart dus met hoofdletters 
in uw agenda.”

Marianne Schuurmans brengt tijdens de Tweede Kamerverkiezingen haar stem uit in 
de stemstraat in de Expo in Vijfhuizen. Ook dit jaar zal er weer een stemstraat worden 
ingericht, ijs en weder dienende bij de VanZantenhal in Nieuw-Vennep. 

Fotograaf: Jur Engelchor
Fotograaf: Jur Engelchor

#GR2022 #Haarlemmermeerkiest
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Waarom gemeente-
raadsverkiezingen? 

Een hulpmiddel om tot uw keuze voor een 
partij te komen is het Kieskompas.  
U vindt het Kieskompas op de website  
haarlemmermeer.kieskompas.nl. Na het 
beantwoorden van circa dertig vragen 
geeft het Kieskompas aan waar ú staat te 
midden van de partijen die meedoen, zodat 
u snel en makkelijk kunt zien met welke par-
tij(en) uw mening het meest overeenkomt. 
Ook kunt u aangeven welke onderwerpen 
u het belangrijkste vindt en bekijken welke 
partij op die punten het meest overeenkomt 
met uw mening. Ook de onderbouwing vindt 
u terug bij Kieskompas.

De tweede kieshulp is de StemWijzer. Ook de 
StemWijzer is opgebouwd uit stellingen over 
onderwerpen die in de gemeente spelen. U 
geeft aan of u het wel of niet eens bent met 
deze stellingen. U kunt ook aan sommige 
stellingen meer ‘gewicht’ toekennen. Daarna 
ziet u met welke partij u de meeste overeen-
komsten heeft. Met een overzicht van alle 
partijen en hun meningen kunt u de partijen 
goed vergelijken. De StemWijzer staat op 
haarlemmermeer.stemwijzer.nl.Volg de uitslagenavond op woensdag 16 maart 

vanaf 21.00 uur via Y/GemHaarlemmermeer, 
via F/GemeenteHaarlemmermeer of via 
gemeenteraad.haarlemmermeer.nl.

Op woensdag 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente 
Haarlemmermeer. De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. Met 
uw stem oefent u invloed uit op het beleid van de gemeente. Door corona zijn er ook 

stembureaus open op maandag 14 en dinsdag 15 maart.

Welke politieke partij past het beste bij u?
Met deze verkiezingskrant wil de gemeente u infor-
meren over de lokale politiek. Het gaat tenslotte om 
úw volksvertegenwoordiging. In deze krant maakt u 
kennis met de politieke partijen die meedoen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen in Haarlemmermeer. U 
leest wat hun belangrijkste boodschap is en welke 
redenen zij geven om op ze te stemmen. 

Op woensdag 16 maart om 21.00 uur sluiten de 
stembureaus en begint het tellen van de stemmen. 
De uitslagen komen dan binnen bij de gemeente.  
Op woensdagavond 16 maart worden de uitslagen 
per stembureau en de tussentijdse verkiezingsuitslag 
bekend gemaakt op haarlemmermeer.nl/ 
verkiezingen. De voorlopige uitslag wordt de vol-
gende ochtend bekend gemaakt. De uitslag is pas 
definitief na de zitting van het Centraal Stembureau 
op maandag 21 maart en wordt live uitgezonden op  
gemeenteraad.haarlemmermeer.nl. Daarna wor-
den de definitieve uitslagen op de websites van de 
gemeente geplaatst.

Kieskompas en 
StemWijzer werken 
ongeveer hetzelfde, 
maar sommigen vinden 
de eerste, anderen 
de tweede manier 
fijner. Daarom biedt 
Haarlemmermeer  
ze allebei!

Wie mogen 
stemmen?  
U mag stemmen voor de gemeenteraads-
verkiezingen van Haarlemmermeer als u 
aan de volgende voorwaarden voldoet:

■  U bent 18 jaar of ouder op 16 maart 2022.
■   U staat ingeschreven in de gemeente  

Haarlemmermeer op 31 januari 2022. 
■  U bent Nederlander of verblijft al 5 jaar 

rechtmatig in Nederland op 31 januari 
2022.

U kunt stemmen in elk stembureau in de 
gemeente Haarlemmermeer
Woensdag 16 maart 2022 zijn in  
Haarlemmermeer 90 stembureaus 
geopend. De stembureaus zijn open van ’s 
ochtends 7.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur. 
Op uw stempas staat het adres van een 
stembureau bij u in de buurt. Daar staat 
bij, of dit stembureau drie dagen open is, 
of alleen op woensdag open is. U mag zelf 
bepalen waar u gaat stemmen. 

Coronamaatregelen  
Het is mogelijk dat de coronamaatregelen 
gewijzigd zijn in de periode van de 
verkiezingen. Kijk voor actuele informatie 
op www.haarlemmermeer.nl/verkiezingen.

haarlemmermeer.kieskompas.nl

haarlemmermeer.stemwijzer.nl
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Haarlemmermeer  
blijft goed, wordt beter 

SPEERPUNTEN:
Fijn wonen
■  Bouwen van 10.000 betaalbare woningen. 
■   Meer woningen bouwen voor jongeren 

en ouderen.
■   Voorrang voor inwoners uit Haarlemmermeer 

bij woningen.

Bloeiende economie
■  Waar ondernemers de ruimte krijgen. 
■  Waar we een goed vestigingsklimaat hebben. 
■  Waar een goede balans met Schiphol nood-

zakelijk is.

 Veilig zijn, veilig voelen en veilig in het 
verkeer 
■  Wijkagenten en handhavers moeten zicht-

baar zijn in onze wijken.
■  Verkeersveiligheid blijft een speerpunt, we 

voorkomen files en parkeren voor de deur 
blijft mogelijk.

■  Criminaliteit moet hard worden aangepakt.

 Lage belastingen
■  De gemeente gaat verstandig met het geld 

van haar inwoners om.
■  De gemeente zorgt dat het huishoudboekje 

op orde is.
■  De OZB gaat niet omhoog.

De Haarlemmermeerse VVD is een grote groep enthousiaste inwoners die zich actief 
inzet om onze wijken en dorpen nóg beter te maken. Ondernemers, onderwijzers, 
agenten, juristen, boeren en stewardessen staan klaar om Haarlemmermeer nog 

mooier te maken. Samen zorgen we ervoor dat we in een fijne en groene omgeving 
kunnen wonen, meer kunnen ondernemen en iedereen veilig is en zich veilig voelt. 

Contact 

d https://haarlemmermeer.vvd.nl
e info@vvdhaarlemmermeer.nl
t @VVD_HLMR
f /vvdhaarlemmermeer
i vvdhaarlemmermeer
l company/vvd-haarlemmermeer

Haarlemmermeer is inmiddels een grote 
gemeente met 31 verschillende dorpen 
en kernen waar je goed en veilig kan 
opgroeien en prettig kunt wonen. Ieder 
dorp is uniek. Wij koesteren het unieke 
karakter van onze verschillende dorpen.

In de afgelopen vier jaar hebben we laten 
zien dat de Haarlemmermeerse VVD het 
verschil maakt voor onze mooie gemeente 
door 3000 woningen te bouwen, ervoor 
te zorgen dat de belastingen ook in tijden 
van bezuinigingen niet zijn verhoogd én 
we ondanks de coronacrisis nog steeds de 
meest aantrekkelijk economische regio van 
Nederland zijn. 

De Haarlemmermeerse VVD bestaat uit 
een groep ondernemende mensen die zich 
dag in, dag uit, met veel energie inzet om 
dit te behouden en verder uit te bouwen.

Lijsttrekker Jurgen Nobel
Er woont altijd wel 1 van de kandidaten 
bij jou in de buurt! Wil je in gesprek? 
Check de QR-code.

Haarlemmermeer
blijft goed
wordt beter.

kies
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STEM LOKAAL, 
de mens centraal!

■  Tenminste 60% van de huur- en koopwo-
ningen moet in de sociale- en middeldure 
sector gebouwd worden en geen verkoop 
van sociale huurwoningen in de kleine 
dorpen.

■  Het dorpshuis of wijkcentrum zijn het brui-
sende hart van dorp of wijk.

■  Verdere verschraling van zorg en welzijn 
is wat HAP betreft onacceptabel. Zorg 
moet beschikbaar en toegankelijk zijn voor 
iedereen.

■  Het minimabeleid blijft zo ruimhartig als 
het is als onderdeel van een rechtvaardig 
sociaal beleid.

■  Bij de gemeentelijke dienstverlening staat 
de mens centraal en wordt helder gecom-
municeerd.

■  Alle voorzieningen zijn toegankelijk en be-
reikbaar voor mensen met een lichamelijke 
beperking, dus ook evenementen en de 
openbare buitenruimte. 

■  Er is een kwaliteitsimpuls nodig voor een 
groene, kleurrijke en bio-diverse openbare 
ruimte. 

■  Er komt een groenblauwe Noord-Zuidlijn 
als natuurlijke buffer tussen de stedelijke 
verdichting en het dorpse, open landschap. 

■  De agrarische sector kan een rol spelen 
als natuurbeheerder van waardevol cul-
tuurlandschap of grootschalig openbaar 
groen. 

■  De wijkagent is samen met de toezicht-
houder (boa) zichtbaar en benaderbaar 
aanwezig als spil van de wijk. 

■  Iedereen die dat wil kan meedenken, mee-
praten én meebeslissen over zijn of haar 
directe leefomgeving.

■  Jongeren worden betrokken bij zaken die 
zij belangrijk vinden, bijvoorbeeld door de 
jongerengemeenteraad, via het digitale 
jongerenpanel en met het jeugdonder-
zoek.

■  De grenzen van de groei van Schiphol zijn 
bereikt, nachtvluchten moeten worden 
verboden en de reservering van de paral-
lelle Kaagbaan moet verdwijnen.

■  Duurzaamheid vul je praktisch in. Niet met 
luchtfietserij, maar met acties thuis, in je 
bedrijf en in je leefomgeving.

■  De lokale economie moet zich breder ont-
wikkelen naar sectoren met groeipotentie 
en innovatiekracht.

■  Als bron van innovatie en werkgelegenheid 
stimuleren en faciliteren we ons MKB door 
het samen opstellen en uitvoeren van een 
MKB-Agenda.

■  Goede aansluiting tussen bedrijfsleven en 
onderwijs is essentieel voor een kansrijke 
toekomst.

■  HAP stimuleert leer/werkbedrijven, kennis-
centra en experimenteel onderwijs.

“ Een kleurrijke en veilige leefomgeving, een betaalbare woning 
voor iedere Haarlemmermeerder en natuurlijk het recht op 
meedenken, meepraten en meebeslissen. Daar sta ik voor!”

lokaal 
sociaal
betrokken

Contact 

d www.ikstemHAP.nl
e info@hap-haarlemmermeer.nl 
f /HAPHmeer/
t @HAPHmeer
i hap_hmeer

HAP is al jaren dé Haarlemmermeerse lokale politieke partij. Niet verbonden aan een 
landelijke partij, maar geworteld in de lokale samenleving. Praktisch, onafhankelijk en 
betrouwbaar. Altijd met hart voor de lokale belangen en met de mens centraal.

Stem 14, 15, en 16 maart op úw lokale partij, want lokale problemen vragen om praktische  
oplossingen!

www.ikstemhap.nl

Als lokale partij hebben wij van oudsher oog voor 
het unieke karakter van onze dorpen. Omdat 
Spaarndam geen Lisserbroek is en Zwanenburg 
geen Rijsenhout. Het behoud van voorzieningen in 
de kleine dorpen is een zorg. Dat geldt ook voor een 
verzorgde, groene en schone leefomgeving. Wat 
HAP betreft behouden we het landelijke karakter 
van de dorpen en geven we agrariërs de ruimte om 
recreatie en zorg te combineren met hun boeren-
bedrijf. Bij OV-knooppunten kiezen wij voor verste-
delijking die past bij de grotere dorpen. Dat is nodig 
want er moeten in hoog tempo woningen gebouwd 
worden. Meer appartementen en écht betaalbaar, 
ook voor een modaal inkomen!
En wat willen we verder bereiken?

SPEERPUNTEN:

Van links naar rechts en van voor naar achter; Eline Haverkort, Charif El Idrissi, Jeanette 
Koolmoes, Nikkie Elfers, Marjolein Steffens, Jennifer v. Os, Gerben v.d. Knaap, Johan Rip, 
Manon Woolthuis, Mark Bax, Kees Klaassen, John v.d. Berg, Zoë Adam en Abdul Salhi

Lijsttrekker Marjolein Steffens
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Om te kunnen blijven Wonen, Werken en Leven in 
Haarlemmermeer zijn er grote opgaven waarvoor 
oplossingen moeten worden gevonden. Op dit mo-
ment zijn er veel te weinig betaalbare woningen be-
schikbaar en zijn de prijzen explosief gestegen. Door 
het bijbouwen van een aanzienlijk aantal betaalbare 
woningen (huur en koop) krijgen inwoners weer een 
eerlijke kans op een woning en kan doorstroming 
plaats vinden. Een fijne plaats om te wonen vraagt 
om een omgeving waar geleefd kan worden met 
veel groen en ruimte om elkaar te ontmoeten en te 
kunnen ontspannen. Het open polderlandschap van 
Haarlemmermeer is één van onze grootste bezittin-
gen. Omliggende gemeenten zijn hier jaloers op! Het 
CDA wil daarom voorkomen dat Haarlemmermeer 
volledig wordt volgebouwd en het open polderland-
schap verdwijnt. De ‘verdozing’ van ons landschap 
moet stoppen. Wij willen ontwikkelen in balans met 
de omgeving vanuit een realistische ambitie. De tijd 
van ongelimiteerde groei is echt voorbij, we hebben 
daar simpelweg de ruimte niet meer voor. 

Een andere grote opgave betreft de jeugd in  
Haarlemmermeer. Een steeds groter wordende 
groep in onze samenleving die samen de toekomst 
van Haarlemmermeer vormen. Daar waar kwetsba-
re ouderen tijdens de coronacrisis juist veerkrachtig 
bleken gold dit helaas minder voor een deel van 
onze jongeren. Corona heeft een grote invloed op 
iedereen en zeker ook op jongeren, alle vrijheden 
zijn ineens weg. Daar waar de één zich terugtrekt 
en vereenzaamt, hangt de ander op straat en zorgt 
ineens voor overlast. Het CDA wil de komende peri-
ode op een positieve manier tot oplossingen komen 
en hiervoor aansluiting zoeken bij het Deltaplan 
Jeugd dat landelijk wordt ontwikkeld. 

Als we naar de toekomst kijken zetten wij ons in 
voor een Haarlemmermeer waarin overheid, inwo-
ners en ondernemers niet tegenover elkaar staan 
maar naast elkaar. Niet uitgaan van het individu, 
maar van het collectief. De gekte op de woning-
markt heeft plaats gemaakt voor een gezonde 
balans tussen vraag en aanbod doordat in onze 
dorpen en wijken voldoende betaalbare woningen 
beschikbaar zijn. Inwoners kijken naar elkaar om en 
voelen zich prettig en veilig. Iedereen heeft de kans 
om mee te doen! We leven in een goed onderhou-
den omgeving met voldoende ruimte, groen en 
biodiversiteit. Het open polderlandschap wordt niet 
langer bedreigd, maar omarmd. In Hoofddorp en 
Nieuw Vennep zetten we in op verdichting, de dor-
pen blijven kleinschalig en we laten de polderlinten 
met rust. We zorgen voor levendigheid voor onze 
kinderen en jeugd. De agrarische ondernemers dra-
gen bij aan de beleefbaarheid van ons landschap 
en zorgen voor voedsel en energie. Nieuwe woon-
wijken zijn klimaat adaptief en energieneutraal.  
Schiphol ontwikkelt zich tot een duurzame lucht-
haven waardoor de overlast voor de omgeving af-
neemt. We hebben een sterke en eerlijke economie 
die minder afhankelijk is van de luchtvaart en zich 
meer richt op kennis en innovatie. Hierdoor blijft 
onze financiële positie sterk en blijven de lokale 
lasten acceptabel. 

In een tijd waarin de polarisatie heel groot is willen 
wij juist verbinden. Daarom nodigen wij iedereen  
uit om samen met ons te werken aan het  
Haarlemmermeer van de toekomst! 

AAN DE SLAG! VOOR JOU 
EN JE OMGEVING
Onze plannen voor de toekomst van 
Haarlemmermeer 

SPEERPUNTEN:
Wonen 
■  Binnen een jaar komt er een deltaplan 

Wonen waarmee méér betaalbare 
woningen kunnen worden gerealiseerd door 
te verdichten in balans met de omgeving. 

■  We maken hierover harde afspraken met 
ontwikkelaars en gebruiken alle wettelijke 
mogelijkheden om woningspeculatie tegen 
te gaan en eigen inwoners voorrang te 
geven. 

 Leefomgeving 
■  Wij voorkomen dat het open 

polderlandschap wordt volgebouwd en 
maken wijken klimaat adaptief met meer 
groen en water. 

■  De ‘vrijheid van bewegen’ staat centraal en 
daarom investeren we in goede fietspaden, 
het openbaar vervoer en in wegen. 

Dienstbare overheid
■  Wij willen een toegankelijke overheid, die 

goed bereikbaar is en een medestander 
is van inwoners en ondernemers en geen 
tegenstander.

Eerlijke economie
■  Wij willen dat de kracht van het lokale MKB 

optimaal wordt benut om onze economie 
minder afhankelijk te maken van Schiphol 
en ondernemers te laten herstellen van de 
coronacrisis. 

Samen leven
■  We willen meer levendigheid creëren voor 

onze jeugd.
■  De toename van het aantal 

geweldsincidenten en drugs gerelateerde 
criminaliteit vraagt om lik-op-stukbeleid.

 Zorg voor elkaar
■  De ketensamenwerking in de Jeugdzorg 

moet worden verbeterd en we stellen 
strenge eisen aan zorgaanbieders. 

■  Het gat tussen zelfstandig thuis wonen en 
een verpleeghuis moet worden verkleind 
door het aanbod van woonvormen voor 
ouderen te vergroten.

Het CDA Haarlemmermeer is al jaren dé partij die zich inzet voor een goede 
balans tussen wonen, werken en leven in Haarlemmermeer. Wij doen dit door te 
verbinden, vanuit het gezamenlijk belang en de kracht van de samenleving. Zij aan 

Zij noemen wij dat!

“ We moeten de polder niet volbouwen,  
maar ontwikkelen in balans met de omgeving.”

Contact 

f /CDA.Haarlemmermeer
i cda_haarlemmermeer
d www.cda.nl/haarlemmermeer
n 06 4023 2177

HAARLEMMERMEER

Team CDA bij de in aanbouw zijnde wijk Wickevoort 

Pauline Maat (#2) en  
lijsttrekker Erik van der Peet
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De verkiezingen komen er aan. De tijd van mooie 
beloften, die niet zelden na de verkiezingen net zo 
snel weer verdwenen zijn als ze kwamen. Partijen die 
al sinds jaar en dag deel uitmaken van het college 
beloven nu opeens, na daar jarenlang de kans voor 
te hebben gehad, betaalbare woningen. Forza! kan 
dat helaas niet beloven. De gemeente bouwt geen 
woningen, heeft geen invloed op de gestegen ma-
teriaalprijzen, de maximale financiering, de renteaf-
trek of op het rentebeleid. Wat we wel kunnen doen 
is zorgen dat er groen licht komt voor de snelle bouw 
van veel tijdelijke woningen. Forza! is de afgelopen 
jaren met diverse voorstellen gekomen die door het 
college een voor een werden afgeschoten. 

Forza! wil meer bereiken door minder te doen. Niet 
wij maar jij mag bedenken wat we allemaal voor 
je gaan doen. Wij willen volop de ruimte voor jouw 
initiatieven. Onze gemeente kent heel veel onder-
nemende mensen met ideeën om in hun eigen wijk 
of kern zaken voor elkaar te krijgen. Ondernemers 
willen ondernemen. Veel initiatieven stranden in 
een bureaucratisch moeras. Forza! wil naar een 
kleine faciliterende overheid. Immers de gemeente 
is er voor jou en niet andersom. We willen daarom 
een gemeente zijn, die zich veel meer dan nu het 
geval is, zich open en dienstbaar opstelt.

Zonder af te doen aan de zorgen die veel men-
sen hebben over klimaatverandering willen we de 
energietransitie in het grote geheel plaatsen. Er zijn 
18 steden in de wereld met meer inwoners dan ons 
land. Waar wij een kolencentrale sluiten bouwt  
China er 50 bij. Forza! wil met gezond verstand naar 
het energievraagstuk kijken. Brussel heeft besloten 
dat gas groen is; dus wij gaan niemand dwingen om 
van het gas af te gaan. Wij zetten onze vraagtekens 

bij de inzet op alleen zon en wind. We zijn tegen zon-
neparken op akkerland en nog meer windmolens. 

Het dumpen van grofvuil bij de diverse breng-
parkjes is een van de grootste ergernissen. Verder 
is onze gemeente de gescheiden afvalinzameling 
aan het uitrollen terwijl tal van steden hier juist mee 
stoppen omdat na-scheiden inmiddels beter en 
goedkoper is. Wij vinden beter ten halve gekeerd 
dan ten hele gedwaald dus wat ons betreft trek-
ken we hier de stekker uit. We hebben een originele 
manier voor een beter grofvuilbeleid. Hoe? Dat lees 
je in ons verkiezingsprogramma. 

Forza! staat pal voor de Nederlandse cultuur, 
tradities en gebruiken. Zo houden wij van 
Sinterklaas en Zwarte Piet en van het kunnen 
afsteken van vuurwerk op oudejaarsavond. Ook 
podiumkunst noemen we cultuur. Die cultuur mag in  
Haarlemmermeer wat kosten. Forza! wil graag dat 
ons cultuurgebouw veel meer haar eigen broek 
ophoudt. Op dit moment ontvangt men jaarlijks 
€16.500.000 subsidie. Forza! wil dat bedrag omlaag 
brengen door het cultuurgebouw ook commercieel 
in te zetten zoals het Flint Theater in Amersfoort. 

Tot op heden lukt het maar niet om onze straten, 
pleinen, wegen en fietspaden goed op orde te 
krijgen. Het maaibeleid en groenonderhoud zorgen 
terecht voor ergernis. Forza! wil een versnelling 
bewerkstelligen in het inlopen van achterstallig 
onderhoud en inwoners die dat willen de ruimte, 
budget en materialen geven om in hun eigen buurt 
het groen vorm te geven. Door veel meer samen te 
werken met lokale hoveniers maar ook met vrijwil-
ligersorganisaties zoals MEERGroen willen we naar 
groen als kans i.p.v. groen als kostenpost.

100% Lokaal, met elkaar, 
voor elkaar. Samen Forza! 
Terug naar onze kerntaken: een slagvaardige, 
faciliterende gemeente. 

SPEERPUNTEN:
■  Terugdringen bureaucratie. Voor elke 

nieuwe regel twee oude schrappen.
■  De gemeente dienstbaar maken. De 

gemeente is er voor de inwoners, de 
inwoners niet voor de gemeente.

■  Bedrijven die snel veel tijdelijke 
woningen kunnen bouwen de ruimte 
geven. We hebben nu woningen nodig. 
Niet over twintig jaar. Onorthodoxe 
tijden vragen om onorthodoxe 
oplossingen.

■  Schrappen reservering tweede 
Kaagbaan.

■  Je moet kunnen wonen waar je geboren 
bent. Woningbouw in alle dorpskernen.

■  Het voor de komende 15 jaar 
legaliseren van permanent wonen in 
vakantiehuisjes en in kantoorruimtes.

■  Geen rechtszaken met burgers en 
bedrijven. Invoering gemeentelijke 
ombudsman waar inwoners met hun 
klacht terecht kunnen.

■  Altijd voorrang eigen inwoners bij 
woningtoewijzing.

■  Niet klakkeloos Haags beleid uitvoeren. 
We leven tenslotte in de echte wereld. 

■  Iedereen doet mee. Streng handhaven 
integratie-eisen.

■  Wij zijn voor de gekozen burgemeester.
■  Wij zijn voor het afschaffen van de 

hondenbelasting.
■  Een keer per maand grofvuil ophalen 

om dumpen bij brengparkjes tegen te 
gaan. Korting op afvalstoffenheffing 
voor wie het zelf wegbrengt.

■  Zuinig zijn. Belastinggeld uitgeven alsof 
het uit onze eigen portemonnee komt. 

■  Eerst doen wat moet en dan pas wat 
kan. Geen geld voor allemaal ‘leuke 
dingen’ als we nog steeds kampen met 
enorm veel achterstallig onderhoud. 

Je vindt deze en andere standpunten in 
ons verkiezingsprogramma op  
www.forzahaarlemmermeer.nl.

Forza! staat voor samen doen. Daarom niet een persoon maar een heel team om de 
lijst te trekken. Allemaal toppers die klaar staan om samen met jou aan de slag te 
gaan. Geef ze alle tien een zetel. Met tien zetels kunnen we onze beloften aan jou 

waarmaken. We hebben er zin an.

 “ Lokale democratie moet meer zijn  
dan het klakkeloos uitvoeren van Haags beleid.”

Contact 

d www.forzahaarlemmermeer.nl 
e forza@haarlemmermeer.nl 
t @forzahmeer
f /forzahaarlemmermeer

Lijsttrekker Erik Vermeulen

Van links naar rechts: Marléne Hogervorst, Jordy Schaap, Paul Vermeulen  
(geen familie), Dean Castricum, Yasmine Bouwhuis, Dennis van Druten,  
Leon Bakker, Juriaan Kos, Tjarda Reesink, Erik Vermeulen (geen familie)
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Haarlemmermeer, een 
gemeente vol kansen
Menselijk, eerlijk en duurzaam

Duurzamer. Democratischer. Socialer. Gezonder. Met meer kans op een woning. 
GroenLinks ziet voor de gemeente Haarlemmermeer volop kansen en presenteert 
in het verkiezingsprogramma voor de komende raadsperiode ruim 250 concrete 

actiepunten om die kansen te benutten. 

“ We komen met een Lokaal Klimaatakkoord en met 
maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering  
op te vangen.”

Contact 

d haarlemmermeer.groenlinks.nl 
t @GroenLinksHLMR
f /GLHaarlemmermeer
i groenlinkshaarlemmermeer

Maaike, wat zijn jullie speerpunten de  
komende tijd?
“De meeste mensen wonen met plezier in  
Haarlemmermeer. Maar er zijn ook zorgen. Over de 
coronacrisis en de gevolgen daarvan, bijvoorbeeld 
voor de werkgelegenheid. Over het klimaat, over 
de vervuiling en overlast van Schiphol, over het 
slechte onderhoud van het openbaar groen en 
de slechte staat van veel wandel- en fietspaden, 
over de toenemende drukte, over de zorg, en over 
de beschikbaarheid van woningen. Ook in onze 
gemeente groeien kinderen in armoede op en 
geven mantelzorgers aan overbelast te zijn. Dat 
moet anders en dat kan ook anders.”

Wat moet echt anders in het nieuwe  
Haarlemmermeer?
“Ik kan veel opnoemen, maar ik denk in de 
eerste plaats aan hoe we inwoners betrekken bij 
belangrijke besluiten die hun woonomgeving of 
de zorg aangaan. En we moeten ze daar ook bij 
ondersteunen.”

Wat hebben jullie bereikt de afgelopen  
jaren?
“Veel! We hebben ons week in, week uit ingezet 
om onze gemeente duurzamer, groener en 
socialer te maken. Voorbeelden van onze 
successen zijn de invoering van de ja/ja-sticker, 
de opkoop- en zelfbewoningsplicht om onze 
woningmarkt te beschermen tegen huisjesmelkers, 
onze aanhoudende oproep om overbelaste 
mantelzorgers beter te ondersteunen en een 
verbetertraject om de ( jeugd)zorg niet alleen 
betaalbaar te houden maar ook te verbeteren.

Ook zijn we trots op een gekanteld debat over 
Schiphol en dat er meer aandacht is voor de centra 
van Hoofddorp, Nieuw-Vennep en Badhoevedorp, 
waar de verwaarlozing helaas steeds zichtbaarder 
is. Helaas lukte niet alles waar we ons voor hebben 
ingezet. Zo willen we dat Haarlemmermeer het Schone 
Luchtakkoord ondertekent, want onze inwoners 
hebben recht op een gezonde leefomgeving. En we 
hadden graag de grote bezuinigingen op tal van onze 
maatschappelijke voorzieningen tegengehouden, we 
maken ons grote zorgen over de gevolgen daarvan 
voor onze inwoners.”

Wat gaat de inwoner ervan merken als jullie 
straks in de raad komen?
“We willen proberen veel meer starterswoningen 
te realiseren. We komen met een Lokaal 
Klimaatakkoord en met maatregelen om de 
gevolgen van klimaatverandering op te vangen, 
zodat ook onze kinderen en kleinkinderen hier nog 
goed kunnen leven. En als het gaat om Schiphol 
moet de gemeente meer dan nu opkomen voor 
de belangen van onze inwoners. De afgelopen 
jaren is bovendien ook gebleken dat we voor onze 
arbeidsmarkt veel te afhankelijk zijn geworden 
van de luchthaven. Tegelijkertijd zijn er op dit 
moment veel vacatures in de zorg, het onderwijs, 
en in de bouw, waardoor er een zorginfarct dreigt 
en we onze ambities als het gaat om scholing 
en het bouwen van woningen niet kunnen 
waarmaken. Samen met de regio moeten we de 
verantwoordelijkheid nemen om in te zetten op 
een wendbare en gezonde arbeidsmarkt, met werk 
voor iedereen. We zien daarin enorme kansen voor 
duurzame verandering.”

SPEERPUNTEN:
■  De gemeente is van en voor ons 

allemaal  
Wij willen dat inwoners tijdig kunnen 
meepraten over beslissingen die hun eigen 
woonomgeving raken. 

■  Wonen is een recht 
Wij willen veel meer betaalbare en 
energiezuinige woningen voor iedereen. 
Pandjesbazen en beleggers moeten niet de 
dienst uitmaken op de woningmarkt. 

■  Wij pakken de klimaatcrisis aan  
Waar mogelijk gebruiken we hernieuwbare 
energie en we sluiten een Lokaal 
Klimaatakkoord. 

■  Werk en inkomen voor iedereen  
Iedereen hoort erbij, iedereen doet mee. 
Via betaald werk, school, mantelzorg, 
vrijwilligerswerk, beschut werk of 
dagbesteding. 

■  Meer gelijkheid in gezondheid, welzijn 
en ( jeugd)zorg  
Ieder mens heeft recht op een zo gezond en 
gelukkig mogelijk leven. 

■  Gelijke kansen in het onderwijs  
Een goede start is het beste dat we elk kind 
kunnen geven.

■  Groen in en om onze woonkernen  
Elke inwoner moet kunnen genieten van 
groen in de buurt. 

■  Wij zetten ons in voor een duurzamer 
Schiphol 
Het leefklimaat voor alle inwoners moet 
hierbij voorop staan.

■  Ruim baan voor schoon vervoer  
De (elektrische) fiets, voetganger en openbaar 
vervoer krijgen in alle plannen prioriteit. 

■  Tijd voor vrije tijd: sport, cultuur en 
recreatie  
Wij willen dat mensen ook voor hun vrije 
tijd in de eigen omgeving voldoende goede 
mogelijkheden hebben.

Lijsttrekker Maaike Ballieux

Lokale kandidaten Dennis Zuyderwijk en Ani Zalinyan met Jesse Klaver in actie voor 
het klimaat!
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Dit is het moment, 
kies voor ambitie
Samen met inwoners en ondernemers pakken we kleine en grote uitdagingen aan in 

Haarlemmermeer. Vraagstukken op het gebied van de woningnood, het klimaat en 
het toekomstbestendig maken van onze economie vragen onze volle aandacht de 

komende jaren. D66 maakt keuzes die niet alleen goed zijn voor vandaag, maar ook voor 
morgen. Doe je mee?

“ Het is tijd dat we als politiek keuzes maken. Voor een groene 
toekomst, gelijke kansen en meer betaalbare woningen in 
Haarlemmermeer. Doe je mee?”

Contact 

d http://d66.nl/haarlemmermeer
e info@d66haarlemmermeer.nl
t @d66hrlmeer
f /D66-Haarlemmermeer

We gaan slim om met onze schaarse ruimte
Veel mensen zijn op zoek naar een betaalbare  
woning in onze gemeente. Maar voor starters,  
eenoudergezinnen en senioren is het aanbod 
schaars. De woningnood is hoog. Tegelijkertijd is er 
geen eindeloze ruimte en moeten we slim omgaan 
met de inrichting van onze polder. Want behalve 
wonen willen we ook een rondje in het groen 
wandelen, een kopje koffie op het terras drinken of 
sporten in de buurt. Dit is het moment om daad-
krachtig te werk te gaan. Met ruimte voor duur-
zame zelfbouw zoals Tiny Houses en woonvormen 
zoals het Knarrenhof. Door speculatie en leegstand 
tegen te gaan en meer flexwonen mogelijk te ma-
ken in Haarlemmermeer. 

We maken werk van een toekomst- 
bestendige economie 
De coronacrisis heeft laten zien hoe kwetsbaar 
de economische positie van Haarlemmermeer is. 
Tegelijkertijd zien we ook de grote veerkracht van 
de economie nu we uit de coronacrisis komen en 
een sterke economische groei doormaken. Samen 
met onze ondernemers en bedrijven kunnen we de 
economische positie van Haarlemmermeer steviger 
en diverser maken. Want de grote uitdagingen 
van dit moment vragen ook om meer actie om 
onze economie te vergroenen. Met inzet op de 
circulaire economie creëren we werkgelegenheid 
en zetten we het innovatieve ondernemersklimaat 
in Haarlemmermeer op de kaart. 

We investeren in gelijke kansen 
We kijken om naar al onze inwoners, van jong tot 
oud. De plek waar je wieg staat bepaalt in grote 
mate je kansen op latere leeftijd. Je kans op een 
leuke baan, goede gezondheid en een prettige 
woonomgeving. Dit is het moment om de cirkel te 
doorbreken. Door goed onderwijs, aandacht voor 
laaggeletterdheid, het voorkomen van schulden 
én door aandacht voor gezondheid dragen we bij 
aan kansengelijkheid. Als het nodig is bieden we 
ondersteuning en zorg op maat. Kinderen die in 
Haarlemmermeer opgroeien in armoede is voor 
D66 onacceptabel. Iedere Haarlemmermeerder, 
oud én jong, heeft dromen en verdient een eerlijke 
kans om die waar te maken.

We staan voor eerlijke politiek en een  
behulpzame overheid
We staan voor eerlijke politiek. Een behulpzame, 
rechtvaardige en toegankelijke overheid is cruciaal 
voor het vertrouwen in onze samenleving. We staan 
voor openbaar bestuur dat de menselijke maat als 
vertrekpunt heeft én in het oog houdt. Een bestuur 
dat verantwoordelijkheid durft weg te geven aan 
inwoners door te experimenteren met loting in 
wijkraden en nieuwe digitale vormen van burger-
participatie. Wij zijn er klaar voor om namens jou, 
de komende vier jaar ons vol in te zetten voor deze 
thema’s.

Bovenste rij van links naar rechts: Gregor Panovski, Sophie van de Meeberg, Carin 
Smand, Sicco Jan Bier. Onderste rij van links naar rechts: Jorien Mosman, Dennis van der 
Heijden, Charlotte van der Meij, Demi van der Veldt

Lijsttrekker Gerdien Knikker

SPEERPUNTEN:
Prettig wonen in Haarlemmermeer
■  We maken werk van voldoende betaalbare 

woningen.
■  We gaan speculatie en leegstand tegen met 

gerichte maatregelen.
■  We stimuleren nieuwe woonvormen zoals het 

Knarrenhof en Tiny Houses.

Gelukkige en gezonde inwoners
■  We zorgen voor groen op loopafstand om te 

recreëren.
■  We stimuleren evenementen en festivals.
■  We betrekken onze jongeren voor een goed 

sport- en uitgaansaanbod. 

Naar een toekomstbestendige  
economie
■  We kijken om naar ondernemers en 

ontzorgen waar mogelijk.
■  We maken gebruik van de 

Haarlemmermeerse veerkracht en 
flexibiliteit om te innoveren.

■  We zorgen voor een stevige verbinding 
tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. 

  De klimaatcrisis vraagt nu om actie
■  We stimuleren gezond, duurzaam en lokaal 

eten.
■  We maken natuurinclusief en 

klimaatadaptief bouwen de norm.
■  Jongeren denken en praten mee over hun 

toekomst.

Minder afval en beter scheiden
■  We belonen minder restafval met een 

korting op de afvalstoffenheffing.
■  We pakken zwerfafval aan door meer 

prullenbakken te plaatsen.
■  We hanteren ruimere openingstijden in het 

weekend bij milieustraten. 

We staan voor gelijke kansen
■  We zetten in op de aanpak van 

problematische schulden van onze inwoners.
■  We gaan uit van eigen kracht en eigen 

verantwoordelijkheid van onze inwoners 
maar nemen tijdelijk over als dit nodig is.

■  We behartigen actief de belangen van 
LHBTIQ+ ‘ers in Haarlemmermeer.
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SAMEN STRIJDEN
Voor betaalbare woningen, eerlijk werk  
en een groene polder

SPEERPUNTEN
SAMEN STRIJDEN VOOR:
 

■  Betaalbare woningen  
De woningnood is topprioriteit. Er worden zo 
snel mogelijk goede en betaalbare woningen 
voor iedereen gebouwd. We bouwen zo snel 
mogelijk 35.000 nieuwe woningen waarvan 
60% goedkoop of betaalbaar. Deze zijn 
uiterlijk in 2040 gereed.

■  Eerlijk werk  
Corona heeft impact gehad op iedereen 
en daarom willen wij mensen aan het werk 
helpen en houden. Dat betekent een ver-
sterkende samenwerking tussen werkgevers, 
het UWV en het regionaal werkcentrum om 
een sluitende aanpak te maken voor de 
werkzoekenden. Wij pleiten voor een hoger 
minimumloon, meer zekerheid, basisbanen 
en stageplaatsen. 

■  Een prettige samenleving  
Individuele vrijheid is enorm belangrijk. Dat 
betekent dat de voorzieningen voor iedereen 
toegankelijk zijn, waarbij respect en tole-
rantie essentieel zijn. De drempels voor sport 
worden weggenomen en ook de kunst & 
cultuur wordt betaalbaar voor iedereen. 

■  Een groene polder  
We gaan afval hergebruiken om huizen te 
isoleren en schoon vervoer te bevorderen. 
In je eentje red je het niet, samen bereik je 
meer. De plannen werken we uit met organi-
saties als Milieudefensie en Urgenda, met de 
bedrijven én Haarlemmermeerders zelf, die 
vaak uitstekende plannen hebben voor de 
bevordering van ecologie en duurzaamheid 
in hun eigen buurt. 

■  Kansen voor kinderen 
Ieder kind heeft recht op cultuur, sport en 
educatie. Er zijn veel jongeren met schulden 
en er groeien te veel kinderen op in armoede. 
Met bijvoorbeeld een Haarlemmermeer-
pas kunnen kinderen uit gezinnen met een 
inkomen tot 130% van het sociaal minimum 
meedoen.

■  Goede zorg 
De zorg die je krijgt is betaalbaar, goed en 
toegankelijk. Er wordt volop samengewerkt 
met mantelzorgers, vrijwilligers en deskundi-
gen. Daarnaast worden er goede afspraken 
gemaakt met zorgaanbieders.

■  Een betrokken bestuur 
De overheid en publieke diensten zijn er 
voor de inwoners. Niet andersom. Inwoners 
worden eerder betrokken bij het maken van 
plannen en hun wensen zijn leidend.

Wij laten ons leiden door onze idealen: vrijheid, democratie, rechtvaardigheid en 
solidariteit. Voor de PvdA staat daarbij het recht op een fatsoenlijk bestaan 
centraal. 

 “ Samen strijden voor voldoende 
woningen voor alle inkomens  
en goede voorzieningen  
voor alle inwoners.”

Woningen zijn schaars, maar toch nog 
betaalbaarder dan in de steden om ons heen. Het 
voorzieningenniveau is in én om de gemeente hoog. 
Er is ruimte genoeg voor nieuwe woningen. Voor 
jongeren die een eigen plek willen of terug willen 
keren. En voor ouderen die een beter geschikte 
woning willen. Een passende en betaalbare woning 
voor iedereen is daarom onze topprioriteit. 

Tot 2020 was er voor bijna iedereen die kon werken 
in Haarlemmermeer werk. Toen kwam corona. 
Haarlemmermeer werd het hardst getroffen van 
alle gemeenten in Nederland omdat het toerisme 
en de luchtvaart zware klappen kregen. De 
werkloosheid steeg snel. De ongelijkheid nam toe. 
De komende jaren ligt hier een belangrijke taak 
voor de PvdA: zorgen dat iedereen mee kan doen 
en dat de lasten eerlijk worden gedeeld. Samen uit 
de crisis.

Wij geven de komende jaren prioriteit aan meer 
betaalbare woningen, werk voor iedereen, 
kansen voor kinderen, vertrouwde zorg en een 
duurzame toekomst. We zorgen ervoor dat heel 
Haarlemmermeer eerlijker uit de crisis komt.

We investeren in goede training en opleiding van 
inwoners die hun baan kwijtraken en zorgen ervoor 
dat mensen met een beperking aan de slag blijven. 
Kinderen die een onderwijsachterstand hebben 
opgelopen, krijgen extra ondersteuning en bij 
twijfel toch een hoger schooladvies. We betrekken 
kinderen en jongeren meer dan voorheen bij 
beslissingen die hen aangaan. We gaan betaalbare 
woningen laten bouwen waar dat maar kan. We 
blijven ruimhartig in het toekennen van tijdige 
goede zorg, voor jong en oud.

We gaan bestuurdersverantwoordelijkheid niet uit 
de weg. In Haarlemmermeer zijn we al lang met 
een wethouder in het college van burgemeester 
en wethouders vertegenwoordigd. Alleen een 
progressief collegeprogramma kan onze steun 
krijgen: een college waar wij in zitten maakt 
Haarlemmermeer eerlijker en fatsoenlijker.

Van links naar rechts: Kim Denie, Simon van den Broek, Roelof van Laar, Fouad Sidali, 
Ria Barendregt, Rashana Hussain, Dicky Kerkhoff, Birgitta Kamsteeg, Divya Kohli en 
Bert den Elzen

Contact 

d haarlemmermeer.pvda.nl
e pvda@haarlemmermeer.nl
t @Pvda_hlmeer
i pvda.haarlemmermeer
f /PvdAHaarlemmermeer

 Lijsttrekker Fouad Sidali
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1. Nobel, J.N.J. (Jurgen) (m)
2. van Straten-van Diepenbeek, B.C. (Beryl) (v)
3. Ruigrok, M.H. (Marja) (v)
4. Kliphuis, K. (Katrijn) (v)
5. van ‘t Hull-Bettink, G.D.W. (Trudie) (v)
6. van der Horst, M. (Mark) (m)
7. Achterbergh, M. (Mark) (m)
8. Boels, M.F. (Marten) (m)
9. van den Berg, H.J. (Henriët) (v)
10. Mees-Marhe, A.N. (Asha) (v)
11. Blankestein, S. (Sander) (m)
12. Linthorst-Kielstra, W.T. (Wenda) (v)
13. Dikkes, W. (Wim) (m)
14. Cramm, R.J.E. (René) (m)
15. Rib, L. (Lucas) (m)
16. Uittenbogaard, M. (Martine) (v)
17. Franse, M.J. (Maarten) (m)
18. Kohli, N.R. (Nupur) (v)
19. Richardson, S.M. (Simone) (v)
20. Mikkers, H. (Henk) (m)
21. Reitsma, W.F.C. (William) (m)
22. Jonkhout, M. (Marco) (m)
23. Kerkhof, J. (Jeroen) (m)
24. Klein Nagelvoort, E.L.J. (Erik) (m)
25. Hallegraeff-Sullot, M.J. (Monique) (v)
26. Nieuwland, J.H.W. (John) (m)
27. Kesbeke, O.L. (Oos) (m)
28. Tewari, R. (Ryan) (m)
29. Ramhit-Opdam, M. (Marieke) (v)
30. Ramhit, H.V.S. (Harish) (m)
31. Cornet, S.K. (Sigrid) (v)
32. Witteman, J. (Jos) (m)
33. Rozenberg, F. (Frits) (m)
34. Markus, G. (Gerrit) (m)
35. Graal, B.A. (Bob) (m)
36. Werner, H. (Henk) (m)
37. Pluckel, H. (Hans) (m)

1. Steffens-van de Water, M. (Marjolein) (v)
2. Rip, J.G. (Johan) (m)
3. El ldrissi, C. (Charif) (m)
4. Elfers, N.M. (Nikkie) (v)
5. de Vries-Woolthuis, M. (Manon) (v)
6. Salhi, A. (Abdelaziz) (m)
7. Koolmoes, J. (Jeanette) (v)
8. Klaassen, C.L. (Kees) (m)
9. Adam, Z.N. (Zoë) (v)
10. van den Berg, J.L.A. (John) (m)
11. Haverkort, E.M.M. (Eline) (v)
12. van der Knaap, G.H.D. (Gerben) (m)
13. van Os, J. (Jennifer) (v)
14. Bax, M.W.G. (Mark) (m)
15. Berger, C.O. (Chaya) (v)
16. Suidgeest, B. (Birgit) (v)
17. Metz, R.G.K. (René) (m)
18. de Graaff, L.W.H. (Liam) (m)
19. Aourag-Zamrani, K. (Karima) (v)
20. Weber, L.G.C. (Leroy) (m)
21. van Asselt, J.W. (Joska) (v)
22. Steffens, Y.N. (Yannick) (m)
23. Meulenbroek, E.B.J. (Ed) (m)
24. Beenakker, J.E.A.M. (Carla) (v)
25. Loots-Kakes, C. (lna) (v)
26. Bleije, R. (René) (m)
27. Markus, A. (André) (m)
28. Smit, P.W.J.M. (Pieter) (m)
29. Brugman, J.M.A. (Jean-Marie) (m)
30. van den Top-Kalkoven, A.M. (Anja) (v)
31. Plaatzer, G.A.H. (Greet) (v)
32. Veldema-Cooper, E.B. (Elaine) (v)
33. van Dongen Torman, J.P. (Jan) (m)
34. Croese, P.F.C. (Paul) (m)

1. Vermeulen, E. (Erik) (m)
2. Kos, J.A. (Juriaan) (m)
3. Hogervorst, M.R. (Marlène) (v)
4. Schaap, J.J. (Jordy) (m)
5. Bouwhuis, Y.M.G. (Yasmine) (v)
6. Vermeulen, P.M. (Paul) (m)
7. Castricum, D.J. (Dean) (m)
8. Reesink, T.M.H. (Tjarda) (v)
9. van Druten, D.A. (Dennis) (m)
10. Bakker, L.C.M. (Leon) (m)
11. de Rooij, R.C.M. (Ronald) (m)
12. van der Linden, C.J.L. (Coen) (m)
13. Weijzen, D.H. (Dennis) (m)
14. van Zoomeren, S. (Stef) (m)
15. van der Voort, J. (Joyce) (v)
16. Kemp, S. (Sharon) (v)
17. Bakker, M.E. (Myrna) (v)
18. Voetman, S. (Simon) (m)
19. Braster, J. (Jacob) (m)
20. Aaij, J.A.H. (Sjaak) (m)
21. Stol, R. (Renskje) (v)
22. Snoek, R. (Rob) (m)
23. van IJperen, N. (Nico) (m)
24. Hoedjes, S.C.E. (Suzanne) (v)
25. Visser, J. (Jeroen) (m)

1. van der Peet, E.J. (Erik) (m)
2. Maat, A.P. (Pauline) (v)
3. Koning, H.C.M. (Herman) (m)
4. Blom, T.M. (Dick) (m)
5. Vera Evertman, P.S.I. (Pascalle) (v)
6. Oostwouder, H.J. (Erik) (m)
7. van Andel, W. (Wilma) (v)
8. van den Berg, J.H.C. (Chantal) (v)
9. Doeven, W.M.C. (Wim) (m)
10. van der Kwast, F.H. (Fred) (m)
11. Jensen-Antonijsen, J. (Jessica) (v)
12. de Groot, A.C.J. (Ton) (m)
13. Verburg, A. (Adriaan) (m)
14. Bos-de Ruiter, L. (Lilian) (v)
15. Anker, P.B. (Burg) (m)
16. Beij-van Andel, J. (Jeannette) (v)
17. van Seventer, E.C. (Elize) (v)
18. Beij, G.l. (Ginio) (m)
19. van der Hulst, A.W.M. (Ton) (m)
20. Noomen, A. (Arie) (m)
21. Groenewoud, P.J. (Jaap) (m)
22. Achterstraat, J. (Jan) (m)
23. Clabbers, F.J.A. (Freek) (m)
24. Dekker, F.W. (Foeke) (m)
25. Meulblok-lmanse, A. (Janie) (v)
26. Bos, A.W. (Arwin) (m)
27. Blankers-Kasbergen, M.T.J. (Mieke) (v)
28. Vink-Albrecht, l.C. (lngrid) (v)
29. Koster, A. (Ed) (m)
30. Sedee-Schuitemaker, M.L. (Mariette) (v)

1. Ballieux - Hamel, M.E. (Maaike) (v)
2. Boerman, P.J. (Peter) (m)
3. Zalinyan, A. (Ani) (v)
4. Schouten, P.J.M. (Piet) (m)
5. van Goethem, K. (Kim) (v)
6. Zuyderwijk, D.P.F. (Dennis) (m)
7. Gumbert, A.E. (Eline) (v)
8. Wehkamp, G.M.M. (Gérard) (m)
9. Rodenburg, F. (Frans) (m)
10. Bijl, E. (Ellen) (v)
11. Robrechts, B.P.F. (Bart) (m)
12. van Beurden, M.J. (José) (v)
13. Mesman, J.P.G. (Pieter-Jan) (m)
14. Blokker, R. (Rémi) (m)
15. Dijkman, M. (Maureen) (v)
16. Roodenburg, M.A.B.G. (Maria) (v)
17. Ballieux, E.M. (Eva) (v)
18. Buiten, J.J. (Jan) (m)
19. Overgaag, A.L.M. (Ton) (m)
20. Meinema, A.A.S. (Aloys) (m)
21. Stolp, R. (Remco) (m)
22. Hoolwerf, T.Q. (Terence) (m)
23. Abee, A.K. (Linda) (v)
24. Meenderinck, A. (Annemarie) (v)
25. Hiemstra, C.T.S. (Clement) (m)
26. Leenman, A.R. (Anne Ruth) (v)
27. Staal, R. (Roy) (m)
28. Buskermolen, C.T.L. (Cilia) (v)
29. van Oudenaaren, S. (Sander) (m)
30. Gercama-Broekhuis, J. (Jannet) (v)
31. Hagenbeek, D.T.H. (Daan) (m)
32. Meijer, J.A.J. (Jeannette) (v)
33. Wattel, M.J. (Rien) (m)
34. van Vliet, H.H. (Huub) (v)
35. Dijkstra, M.F. (Marjolein) (v)
36. Wels, E. (Erik) (m)
37. Ebbers, G.J.M. (lneke) (v)
38. Mesman, L.J.P. (Leo) (m)
39. Berk, C.H.M. (Els) (v)
40. Jansen, W.G. (Wim) (m)

1. Sidali, F. (Fouad) (m)
2. Hussain, R.F. (Rashana) (v)
3. van Laar, R.P. (Roelof) (m)
4. Denie, M.K. (Kim) (v)
5. den Elzen, A.L.M. (Bert) (m)
6. Kamsteeg, J.B. (Birgitta) (v)
7. Kerkhoff, D. (Dicky) (v)
8. Kohli, O.M. (Divya) (v)
9. van den Broek, S. (Simon) (v)
10. Barendregt, M.L.J.T. (Ria) (v)
11. Hendriks, J. (Jacques) (m)
12. van der Meulen, J.W. (Jesse) (m)
13. van Est, M. (Marlies) (v)
14. Bruijnes, R.P. (Remco) (m)
15. Naron, J.A.M. (Johan) (m)
16. Stienissen, F. (Femke) (v)
17. Blanken, J. (Jelle) (m)
18. van der Ploeg, C.J. (Kees) (m)
19. Piet, P.Y. (Pauline) (v)
20. Rosdorff, W.M. (Willem) (m)
21. Saad, M. (Mohamad) (m)
22. van den Burg, P.T. (Paula) (v)
23. van Alphen, H.J. (Hans) (m)
24. Pentenga, F. (Erik) (m)
25. Wester, M.J. (Margot) (v)
26. Harkema, W. (Wieger) (m)
27. Lubberts, H. (Henk) (m)
28. Landzaat-Kingma, W. (Wil) (v)
29. Tjallema, M. (Martien) (m)
30. Heil, J.P. (Hans) (m)
31. Anker, F.M. (Francien) (v)
32. de Ruijter, C.P. (Cok) (m)
33. Vonk, C.H. (Chris) (m)
34. Netelenbos, T. (Tineke) (v)
35. Klijn, W.J.J.M. (Willem) (m)

1. Beusenberg, M.L. (Rinus) (m)
2. Beusenberg, T.M. (Tim) (m)
3. Pfeil, I. (lngrid) (v)
4. Kroneman, D. (Dirk) (m)
5. Daalman, P.A.N. (Piet) (m)
6. van Eck, A.R. (Rene) (v)
7. Agterhof, E.Y.N. (Bert) (m)
8. de Groot, A.C. (Ton) (m)
9. Wullems, H.M. (Driekus) (m)
10. Puls-Balk, I. (lngrid) (v)
11. Wullems-Oosterhof, P.M. (Nel) (v)
12. Puls, B.A. (Ben) (m)

1. Meijer, P.C.I. (Paul) (m)
2. Kamper, B. (Barbara) (v)
3. Klijn, J.E.J. (Jessica) (v)
4. de Ruiter, A. (Bert) (m)
5. Schmitz, B. (Bjorn) (m)
6. Keijzer-Wessels, E.M. (Edith) (v)
7. Mekern, S.K. (Suzanne) (v)
8. van Asperen, N.J. (Jeroen) (m)
9. de Vries, L. (Lily) (v)
10. van Asperen, D.J. (Damian) (m)
11. van Haga, J.J.W. (Joop) (m)

1. Sulmann, K. (Kasper) (m)
2. Hagemeijer, E. (Edwin) (m)
3. van Hulzen, M.N.T. (Mariska) (v)
4. Kenselaar, R. (Richard) (m)
5. Hannema, H.J. (Harald) (m)
6. Martens, R.J.L. (Rick) (m)
7. van Bruinessen, A.J.M. (Rosanna) (v)
8. de Jong, A.A. (Alex) (m)
9. Scholten, M.G.M.M. (Merel) (v)
10. de Fouw, T.R. (Tom) (m)

1. Antolini, B.M.
2. Huijer, P.
3. Stam, P.C.
4. Markus, N.J.
5. Roos, M.C.M.
6. Bol, J.S.
7. Alberts, L.Y.
8. Hartman, M.
9. Al Biyati, I.
10. Linaras, P.

1. Jankie, C.
2. Nabibaks, S.A.S.
3. Thani, C.K.
4. Jankie, S.A.S.
5. Biekhram, S.D.
6. Jankie, N.S.
7. Nabibaks, J.S.

1. Hup, J.M. (Jennifer)
2. den Butter, H. (Dick)
3. Clemens, S.L. (Sophie)
4. Verkerk, W. (Wim)
5. Nieuwenhuis, B.E. (Bernard)
6. Haagsma, E. (Erna)
7. Balkenende, P.T. (Pieter)
8. Hoogendoorn-van der Maarl, J.K. (Joke)
9. Heemskerk, H. (Henry)
10. Soellaart, J.C. (Jan)
11. Nieuwenhuis, A. (Adriaan)
12. Hekstra, J.A. (Hans)
13. Verschoor, A. (Anton)
14. Nieuwenhuis, A.C. (Arie)
15. de Vries, J.P.H. (Koos)

1. Spijker, H.P. (Hans) (m)
2. Winkelhuis, M.H.C. (Marcel) (m)
3. den Breejen, M.L. (Marcel) (m)
4. Brik, W.J. (Wim) (m)
5. Ahmed Khatab, R. (Ramy) (m)
6. van Vliet, R. (Rob) (m)
7. van der Jagt, H. (Helen) (v)
8. Bergisch, J. (Johan) (m)

1. Knikker, G. (Gerdien)
2. van der Meij, C.F.M. (Charlotte)
3. van der Veldt, D.E. (Demi)
4. van de Meeberg, S. (Sophie)
5. Smand, C.R. (Carin)
6. Bier, S.J. (Sicco Jan)
7. van der Heijden, D.C. (Dennis)
8. Mosman, J. (Jorien)
9. Panovski, G. (Gregor)
10. Jägers, G.A. (Gerard)
11. de Nooijer, R.F. (Rob)
12. van Dijk, H. (Henk)
13. Dönmez, I. (llknur)
14. Comvalius, R.P.L. (Raymond)
15. Bachra, M. (Marjon)
16. Haverschmidt, D.J.D. (David)
17. Haaker, W.M. (Marieke)
18. Huisman, B.J. (Bart)
19. Buurma, L.S. (Luit)
20. Koopman, A.G. (Bert)
21. Hoogstad, M.D. (Mark)
22. Krijthe, B. (Bianca)
23. Schreuder, P.R. (Peter)
24. van Belle, J.D. (Jenno)
25. Caacbay, O.J. (Oliver)
26. van Groningen, M. (Martijn)
27. Buseman, H.E. (Harry)
28. Heerens, S.B. (Sanne)
29. Lammers, J.A.J. (Gythe)
30. Gök, M. (Mehmet)
31. Koomen, J.C. (Joost)
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U mag op woensdag 16 maart (of 14 of 15 
maart) een stem uitbrengen op één van de 
305 kandidaten die op deze veertien lijsten 
staan. Elke stem telt!  

Kandidatenlijsten Haarlemmermeer Gemeenteraadsverkiezingen 2022
(onder voorbehoud van type- en drukfouten overgenomen van de officiële kandidatenlijst)

© ElkeStemTelt
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Mijn naam is Jennifer Hup, lijsttrekker van de 
ChristenUnie-SGP Haarlemmermeer. Samen Recht 
Doen is mij uit het hart gegrepen maar is voor ons 
niet nieuw! Zo hebben we ons in de afgelopen 
raadsperiode ingezet voor het behoud van cruciale 
maatschappelijke organisaties in onze polder, voor 
ruimhartige opvang van (minderjarige) vluchtelin-
gen en voor duurzame oplossingen in woningbouw 
en energievoorziening. 

Betaalbare en duurzame woningen  
zijn snel nodig
Het tekort aan woningen, ook in Haarlemmermeer, 
wordt steeds schrijnender. Grote groepen jongeren, 
jongvolwassenen en ouderen kunnen in  
Haarlemmermeer geen betaalbare, geschikte 
woning vinden. Ik heb dit helaas zelf ook moeten 
ervaren. Het duurde bijna drie jaar voor ik weer te-
rug kon verhuizen naar de polder waar ik zo graag 
woon. Het woningtekort moet snel veranderen!
Het splitsen van woningen moet makkelijker en 
eenvoudiger worden gemaakt. Meerdere mensen 
kunnen op die manier op dezelfde oppervlakte 
wonen. 

Verder zien we in tiny houses een goedkope en 
duurzame oplossing die veel vaker aangeboden 
moet worden. De gemeente staat niet te springen 
om zulke tiny houses te bouwen, simpelweg om-
dat het niet zou kunnen. Daar moet verandering in 
komen. Afgelopen periode hebben wij diverse keren 
contact gehad met projectontwikkelaars die graag 
willen starten en ook over gronden kunnen beschik-
ken voor de bouw hiervan. Bij kleine gemeentelijke 
percelen moet serieuzer gekeken worden naar 
meerdere mogelijkheden die wel een kans van sla-
gen zullen hebben.

Tenslotte ben ik van mening dat (bouw)vergun-
ningen voor innovatieve bouw veel makkelijker te 
verkrijgen moeten zijn. Ik vind dat het bijvoorbeeld 
makkelijker moet worden om prefab huizen en  
dergelijke initiatieven te laten slagen.

Behoud de variatie in het landschap van 
onze prachtige Haarlemmermeerpolder
Elke keer als ik in het buitengebied van Haarlemmer-
meer rondloop, geniet ik van de natuur en besef ik 
dat wij op een verantwoorde manier moeten om-
gaan met ons landschap. De variatie erin is prachtig 
en moet behouden blijven. Niet alles volbouwen, 
maar rustpunten aanbrengen in het landschap, 
akkers behouden en recreatie mogelijk maken. Het 
prestigeplan PARK21 is uiteindelijk een te groots en 
te ambitieus plan geweest. Wij staan voor lokale ini-
tiatieven en activiteiten die wél passen binnen onze 
polder. Hoe mooi zou het zijn als onze lokale onder-
nemers onderdeel kunnen zijn van onze recreatie!

Gezondheid voorop: Schiphol moet minder 
hinder veroorzaken
De gezondheid van onze inwoners en een gezonde 
flora en fauna in Haarlemmermeer vinden wij van 
groot belang. Daarom willen wij ons blijven inzet-
ten voor een betere luchtkwaliteit. Schoner vliegen 
moet de norm worden. Uitstoot van fijnstof moet 
worden teruggebracht. Wij willen ons ook richten 
op het reduceren van geluidsoverlast. Een gezon-
de leefomgeving en het borgen van een optimale 
nachtrust zijn in onze ogen van levensbelang. Als 
het nodig is voor een gezondere leefomgeving, 
moet het aantal vliegbewegingen omlaag.

Samenleven doe je niet alleen maar samen
Ik geloof dat we de samenleving kunnen versterken 
door er simpelweg voor elkaar te zijn! Gemeen-
schappen zoals buurthuizen, verenigingen, kerken 
en buurtverenigingen zijn de plekken waar men-
sen tot bloei komen. Hier plukt de samenleving 
als geheel zijn vruchten van. Minder eenzaamheid 
maar meer samen leven, elkaar kennen als inwoners 
van Haarlemmermeer daar doen we het voor. Het 
behouden van die sociale samenhang is een grote 
drijfveer voor onze fractie.

Stem daarom 16 maart op ChristenUnie-SGP  
Haarlemmermeer!

Samen Recht Doen

SPEERPUNTEN:
■  Betaalbare en duurzame woningen zijn snel 

nodig! 

■  Behoud de variatie in het landschap van 
onze prachtige Haarlemmermeerpolder. 

■  Gezondheid voorop: Schiphol moet minder 
hinder veroorzaken.

■  Cruciale maatschappelijke organisaties 
moeten hun subsidie behouden zodat 
‘samen-leven’ gestimuleerd wordt en 
eenzaamheid tegengegaan. 

■  De menselijke maat moet terug in de 
politiek. 

■  Goede handhaving is nodig om 
drugscriminaliteit te bestrijden.

■  Sport, spel en recreatie moet voor jong en 
oud gestimuleerd worden.

Ons samen actief inzetten voor wat recht en goed is voor bewoners, landschap 
en natuur in Haarlemmermeer. Dat is waar de ChristenUnie-SGP voor staat! 
Samen, want ieders inbreng is van belang. Samen de toekomst in door er voor 

elkaar te zijn. 

“Ik geloof dat we de samenleving kunnen versterken  
door er simpelweg voor elkaar te zijn!”

Contact 

d www.haarlemmermeer.christenunie-sgp.nl
e CUSGP@haarlemmermeer.nl
f /CUSGPHaarlemmermeer

Van links naar rechts: Adriaan Nieuwenhuis, Anton Verschoor, Wim Verkerk, Sophie 
Clemens, Dick den Butter, Joke Hoogendoorn - van der Maarl, Erna Haagsma, Jennifer 
Hup, Jan Soellaart, Koos de Vries.

Lijsttrekker Jennifer Hup
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‘ Samen zijn we ÉÉN 
Haarlemmermeer’

SPEERPUNTEN:
■  Wonen  

Meer betaalbare woningen voor  
inwoners van Haarlemmermeer. 

■  Participatie  
Neem de mening van de inwoners en  
betrokkenen serieus.

■  Energie  
Betere vormen van energie / geen  
windmolens of zonneparken en 150KV 
transformatorstations bij woningen.

■  Verkeer  
Voorkom verhuftering in verkeer; duurza-
me mobiliteit (elektrisch vervoer /  
elektrisch laden).

 

■  Zorg  
Investeer in voorzorg (preventie), want 
voorkomen is beter en goedkoper dan 
genezen.

■  Veiligheid /cybercriminaliteit  
Veilig thuis, op straat en online.

■  Ondernemers  
Werk mee met lokale ondernemers bij  
vergunningen, voorkom bureaucratie.

ÉÉN Haarlemmermeer “Niet praten maar doen”  

Niet praten maar doen. Al bijna tien jaar laten we zien waar onze partij voor staat. ÉÉN Haarlemmermeer 
luistert niet alleen naar jou, maar zoekt ook naar oplossingen.

Contact 

dwww.een-haarlemmermeer.nl
f /EenHaarlemmermeer
i een_haarlemmermeer
e contact@een-haarlemmermeer.nl 

Kijk op YouTube naar  
EEN Haarlemmermeer luistert.

ÉÉN Haarlemmermeer is een lokale politieke partij, waarbij de burger en ondernemers centraal staan!

Lijsttrekker Hans Spijker
Met trots presenteren wij onze kandidatenlijst. Houd onze sociale media in de gaten waar zij 
zich nog persoonlijk aan je zullen voorstellen.

■  Hans Spijker   ■  Ramy Ahmed Khatab
■  Marcel Winkelhuis  ■  Rob van Vliet
■ Marcel den Breejen  ■  Helen van der Jagt
■  Wim Brik     ■  Johan Bergisch



DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST
De jeugd heeft de toekomst is een prachtige zin, 
maar geldt dat ook als het om starters of sociale 
koop- en huurwoningen gaat? Daarin is, zoals het 
nu geregeld wordt, totaal geen toekomst voor de 
jeugd in Haarlemmermeer weggelegd. Sterker nog, 
steeds meer mensen, alleenstaanden maar ook 
gezinnen kunnen door de te hoge woonlasten de 
eindjes niet meer aan elkaar knopen.

De huidige politiek is meer bezig om de project-
ontwikkelaars nog rijker te maken, dan ervoor te 
zorgen dat onze kinderen, ouderen, alleenstaanden 
en gezinnen een betaalbare woning kunnen huren 
of kopen. Alleen bij de verkiezingen worden door de 
landelijke partijen beloften in die richting gedaan, 
maar zodra de verkiezingen voorbij zijn kunnen de 
burgers weer de boom in. Het is te schandalig voor 
woorden! 

Bezoek de websites www.sociaalrechts.nl en  
www.stichtingsww.nl en bekijk het filmpje 
Woekerprijzen in Woningbouw van 20 december 
2007, hierin spreekt Rinus Beusenberg zijn 
ongenoegen en zorgen uit in de Raad van de 
gemeente Haarlemmermeer. Sinds maart 2010 zit 
Rinus Beusenberg in de raad met één zetel. Dat is 
niet genoeg om onze doelstellingen op dit gebied 
te halen. De overgrote meerderheid van de raad 
houdt dat namelijk tegen. U kunt als kiezer daar 
verandering in aanbrengen, steun ons nu in ons 
plan om als gemeente zelf starterswoningen en 
betaalbare woningen te ontwikkelen.

De huidige meerderheid van de raad wil dit aan 
de markt overlaten, en speelt op die manier de 
zakkenvullende projectontwikkelaars in de kaart. 
SRH wil onze inwoners een eerlijke kans geven. Een 
betaalbare woning is volgens SRH tevens één van 
de eerste levensbehoeften, zeker daar waar het 
gaat over een gezonde toekomst. Met een betaal-
bare starterswoning krijgt onze jeugd een eerlijke 
kans om een stabiele toekomst op te bouwen. Laat 
uw kinderen niet langer speelbal zijn van het grote 
geld, stop dit onrecht. Geef SRH uw stem en wij 
zorgen voor mooie betaalbare woningen.

Door de hoge woonlasten en doordat de bood-
schappen steeds duurder worden raken er steeds 
meer mensen in de verdrukking. Er leven op dit 
moment meer dan een miljoen mensen in armoede. 
Dat moet stoppen, het roer moet om en daar kunt u 
bij helpen. SRH heeft al bewezen dat wij niet buigen 
voor de druk van andere politieke partijen, wij staan 
voor de belangen van onze burgers en pakken ook 
fraude en corruptie aan. SRH heeft een prachtig 
mooi verkiezingsprogramma en een hechte stabie-
le groep mensen op de lijst. De overgrote meerder-
heid van de kandidaten die op onze lijst staan, zijn 
vanaf 2009 bij onze partij betrokken. STEM VEILIG 
EN VERTROUWD, STEM OP SRH. 

Met vriendelijke groet,
Rinus en Tim Beusenberg

Voor betaalbaar  
wonen, stem SRH

SPEERPUNTEN:
■  Wantrouwen in de politiek steeds gro-

ter, volgens SRH is dat terecht 
Tot op de dag van vandaag is er maar 
één politieke partij die de lakens uit-
deelt: dat is de VVD. De coalitiepartijen 
volgen slaafs de grillen van de VVD. 
Wij doen dat niet, SRH heeft bewezen 
dat SRH de rug recht houdt, haar eigen 
koers vaart en een stabiele partij is. U 
kunt er zeker van zijn dat uw stem bij 
SRH dan ook meer dan veilig is.

■  Machtspolitiek en doofpot beleid 
SRH wil een einde aan machtspolitiek 
van de VVD, CDA, GL, D66 en de PvdA, 
ook de lokale partij zoals HAP werkt 
hieraan mee. Men doet alles om op het 
pluche te komen en te blijven. Met deze 
instelling wordt er een doofpotklimaat 
geschapen. Een stem op de HAP is een 
stem op de VVD, de HAP steunt de VVD 
ook als men weet dat er fraude en cor-
ruptie in het spel is, zoals op De Liede.

■  Sport en recreatie 
Sport, recreatie en gezondheid staat 
bij SRH hoog op de agenda. SRH is voor 
een gedegen beleid om de inwoners 
van Haarlemmermeer te laten genie-
ten van sport en recreatie, en is tevens 
voorstander om overgewicht zowel bij 
jongeren als bij ouderen te bestrijden 
door sport en recreatie te bevorderen. 
Sport en bewegen werkt, zie resultaat/
foto van de fractievoorzitter Rinus  
Beusenberg. Hij viel in de coronatijd  
ruim 30 kilo af.

 
Bekijk ons hele verkiezingsprogramma op 
onze website www.sociaalrechts.nl

Inmiddels heeft de fractie van SRH onder leiding van Rinus Beusenberg in augustus 2021 
de stichting Stop Woekerprijzen Woningbouw opgericht met als doel om zelf via een 
eigen woningcorporatie betaalbare woningen te ontwikkelen en te bouwen. Dit om de 

woekerprijzen tegen te gaan. Voor meer informatie: www.stichtingsww.nl. Uw belang is 
ons belang, stem daarom op SRH.

 “Uw stem op SRH brengt betaalbaar wonen dichterbij.”

Contact 

d www.sociaalrechts.nl
e info@sociaalrechts.nl
f  //SociaalRechtsHaarlemmermeer
i  sociaalrechtshaarlemmermeer
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Fractievoorzitter SRH en zijn zoon Tim Beusenberg

Foto links: zo zie ik er nu uit, foto rechts: 
zo zag ik eruit voor het touwtje springen. 
Inmiddels ruim dertig kilo kwijt. 
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Minder politiek,  
meer GEZOND verstand!

GEZOND Haarlemmermeer heeft een partijprogramma dat bestaat uit lokale 
standpunten, zonder landelijke politieke inmenging of agenda. Wij bepalen onze 
standpunten op ‘GEZOND verstand’. Wij kijken bij elk onderwerp wat het beste is 

voor de inwoners van de gemeente Haarlemmermeer. Wij maken hierbij een ‘GEZONDE 
afweging’ tussen de verschillende belangen.

U blijft belangrijk!

Contact 

d www.gezondhaarlemmermeer.nl
e info@gezondhaarlemmermeer.nl
f /gezondhaarlemmermeer
t @GezondH_meer

De gemeente is er voor de burger en niet andersom. 
De gemeente moet beter communiceren met de 
burgers en deze ook daadwerkelijk centraal stellen. 
Dit klinkt logisch, echter merken wij dat dit niet 
altijd het geval is. Burgers voelen zich steeds minder 
gehoord door de gemeente. Zo vragen veel men-
sen zich af waarom de gemeente de laatste jaren 
zoveel geld heeft uitgegeven aan grote projec-
ten, zoals bijvoorbeeld de Calatravabruggen en 
het Honkbalstadion. Hier hadden deugdelijkere 
en minder kostbare alternatieven prima volstaan. 
Aan politiek geen gebrek binnen de gemeente, 
maar wij missen vaak het GEZOND verstand. Zou 
de wethouder ook zoveel geld hebben uitgege-
ven als het zijn of haar eigen geld betrof? Door de 
afgelopen jaren meermaals aandacht te vragen 
voor kunstwerk IDA is het ons gelukt dat dit bijna 
1 miljoen euro kostende kunstwerk niet geplaatst 
wordt. GEZOND verstand betekent ook op een GE-
ZONDE manier omgaan met gemeenschapsgeld! 
Ook binnen participatieprojecten horen wij vaak 
van burgers: “Ach ze beslissen toch wat ze willen 
op het gemeentehuis, dus laat maar”. Participatie 
vinden wij zeer belangrijk, echter wel op een juiste 
manier uitgevoerd. Luister echt naar de bewoners, 
wees transparant en geef duidelijk vooraf aan waar 
bewoners over mogen meepraten en vooral ook 
waarover niet. Koppel terug welke beslissingen er 
zijn genomen met argumentatie waarom voor deze 
beslissing is gekozen.

Wij maken ons verder sterk voor een GEZONDE 
toekomst voor Haarlemmermeer. Met een eerlijke 
woningmarkt voor onze inwoners, waarbij gericht 
gebouwd wordt voor ouderen en starters, waarbij 
starters ook geholpen worden via startersleningen. 
Wij zeggen: “Bouw naar behoefte van de  
Haarlemmermeerder”. Inwoners uit Haarlemmermeer 
krijgen voorrang bij deze nieuwe woningen, ook bij 
koopwoningen. Hier hebben wij de afgelopen 3 jaar 
constant voor gestreden onder andere via Zelfbe-
woningsplicht en Opkoopbescherming van koop-
woningen en de voorrang van onze inwoners uit 
de kleinere kernen op sociale huurwoningen in de 

kleinere kern zelf. En dit zullen we ook blijven doen!
GEZOND Haarlemmermeer staat voor een GEZOND 
leven, onmisbaar daarbij is een GEZONDE leef-
omgeving. Haarlemmermeer moet ambitieus zijn 
wat betreft de energietransitie: Klimaatneutraal in 
2030! Zonder ambitie namelijk geen vooruitgang. 
Verder dient de gemeente sportverenigingen in de 
breedte blijvend te ondersteunen om sport voor 
iedereen toegankelijk te houden. Tevens zal hand-
having effectiever en intensiever moeten worden. 
Intensiveer handhaving op basis van een Ergernis 
Top 10. Zo wordt Haarlemmermeer een veiligere en 
nog leukere plek voor iedereen. 

Bij een GEZONDE leefomgeving hoort natuurlijk ook 
GEZOND eten. Op gemeenteniveau zijn wij voor-
stander van ‘schoolfruit’ en betere voorlichting op 
scholen over gezonde voeding en de gevaren van 
suiker, zout en transvetten. De coronapandemie 
heeft ons nogmaals op de feiten gedrukt dat een 
GEZONDE leefstijl van levensbelang is en dat begint 
al bij onze jongste inwoners.

Het belang van Schiphol moet niet boven de ge-
zondheid van onze inwoners staan. Dit betekent 
dat Schiphol niet verder kan groeien in Haarlem-
mermeer dan het huidige pre-COVID maximum van 
500.000 vluchten. We zijn voorstander van de bouw 
van een 2e luchthaven in zee. Groei van Schiphol 
kan dan hand in hand gaan met minder overlast en 
betere gezondheid van onze inwoners. Twee of drie 
landingsbanen kunnen dan plaatsmaken voor  
woningbouw en dan kan er ook in de kleinere  
kernen weer meer gebouwd worden.

SPEERPUNTEN:
 

■  GEZOND Verstand
 - Logisch toch!
 -  Geen vooringenomen standpunten, echte 

oplossingen zonder agenda.
 - Participeren is niet alleen informeren!
 -  Kleine kern? We zijn allemaal 

Haarlemmermeer.

■  GEZONDE Woningmarkt
 ■-  Bouwen naar behoefte, focus op 

sociale huurwoningen en betaalbare 
koopwoningen.

 -  Bevorder de doorstroming door het 
bouwen van specifieke appartementen 
voor ouderen.

 -  Ondersteun starters in hun woonwens, 
bouw specifieke starterswoningen en maak 
de starterslening toegankelijker.

 -  Opkoopbescherming en 
Zelfbewoningsplicht zijn maatregelen die 
wij aangedragen hebben ter bescherming 
tegen beleggers op de woningmarkt. 
Woningen zijn om in te wonen, niet om in te 
beleggen. 

 -  Leraren, zorgmedewerkers en 
politieagenten die in Haarlemmermeer 
werken krijgen voorrang bij sociale 
huurwoningen. 

 -  Woningbouw is natuurlijk energieneutraal, 
circulair en duurzaam.

■  GEZONDE Financiën
■  -  Gemeenschapsgeld moet op een juiste, 

effectieve en kostenefficiënte wijze 
besteed worden. Wat zou u doen als het uw 
eigen geld betreft? Stoppen met kunstwerk 
IDA is ons al gelukt!

■  -  De gemeentelijke schuld van 650 miljoen 
euro moet stapsgewijs omlaag.

■  GEZONDE Leefomgeving
■  -  Haarlemmermeer klimaatneutraal in 2030!
■  - Sport blijvend ondersteunen.
■  -  Schoolfruit en voorlichting op scholen over 

GEZONDE voeding.
■  -  Intensivering handhaving via Ergernis  

Top 10.
■  -  Meer groen om de hoek voor recreatie en 

het verhogen van biodiversiteit.
■  -  Stoppen met energieslurpende 

datacenters.

■  GEZOND Schiphol
 -  Gezondheid van mensen gaat altijd boven 

het economisch belang!
 -  Overlast door geluid maar vooral door 

fijnstof verminderen.
 -  2e Schiphol in zee, de structurele oplossing 

voor de groei van Schiphol.
 -  2 of 3 landingsbanen in Haarlemmermeer 

vervangen door woningbouw en meer 
huizen bouwen in de kleinere kernen.

Lijsttrekker Kasper Sulmann

Van links naar rechts: Kasper Sulmann, Mariska van Hulzen, Alex de Jong,  
Edwin Hagemeijer, Rosanna van Bruinessen, Harald Hannema, Richard Kenselaar
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Lijst 12 voor een 
duurzame, sociaal 
rechtvaardige en 
inclusieve samenleving

SPEERPUNTEN:
■   Transparantie, integriteit en kwaliteit 

van bestuur.
■   Optimaal geluksgevoel voor alle inwo-

ners van Haarlemmermeer en gelijke 
behandeling.

■  Betaalbare woningen in Haarlemmer-
meer, zelfbewoningsplicht bij aankoop 
van een nieuwbouwwoning.

■  Balans tussen wonen-groen-infrastruc-
tuur.

■  Goede voet- en fietspaden en wegen.
■  Openbaar vervoer.
■  Veiligheid in de openbare ruimte/ 

verkeer.
■  Openbare toiletten in winkelcentra.
■  Sport voor kinderen subsidiëren; zwem-

les op de basisschool.
■  Strijd tegen armoede: levensmiddelen 

en tegengaan menstruatiearmoede 
door daarvoor de middelen kosteloos 
ter beschikking te stellen.

■  Steunpunt voor mensen die in de moei-
lijkheden komen door corona.

■  Geïnstitutionaliseerde participatie  
middels loting.

■  Herverdeling van middelen van  
de gemeente: stoppen met  
‘vercallcen terisering’, ‘vermanagerisering’ 
en ongecontroleerde digitalisering.

Lijst 12 is groep Jankie met zeven kandidaten. Wij willen het verschil maken voor alle 
kiezers! Een partijnaam hebben we niet geregistreerd. Daarom zijn wij een blanco 
lijst. De slogan is: Meer Haarlemmermeer!

“Wie niet waagt, die niet wint. Dus gaan wij ervoor!”

Contact 

d www.meerhaarlemmermeer.nl
e info@meerhaarlemmermeer.nl
n 06 454 17334
f/MeerHaarlemmermeer

Wij streven een optimaal geluksgevoel voor een- 
ieder na, zodat eenieder het gevoel heeft erbij te 
horen en dat de mensen worden gehoord en erkend.

Met onze achtergrond, kennis en ervaring willen wij 
de kans krijgen om waar wij voor staan, te realiseren.

Door de coronapandemie, waarvan niet zeker is 
hoe die verder verloopt, maken we een moeilijke tijd 
door. We zouden graag een steunpunt willen vanuit 
de gemeente dat hierop in kan spelen.

Balans in de samenleving is op alle fronten belang-
rijk dus ook in een woonomgeving met veel groen, 
goede infrastructuur zoals wegen, voet-, fietspaden 
en parkeergelegenheid.

Veiligheid op straat, goed verlichte oversteekplaat-
sen zodat de jongeren veilig naar school kunnen 
gaan.

Sporten is essentieel voor een goede gezondheid.  
Daarom mag niet gekort worden op overheids-
subsidies zoals afgelopen tijd is gebeurd 
voor Teamsport Service en andere sporten in 
Haarlemmermeer. Voor kinderen met en zonder 
beperking willen we het beste. Zwemles op alle 
basisscholen vinden wij belangrijk. 

Wij willen de betrokkenheid van de burger bij geïn-
stitutionaliseerde participatie (dorps- , wijkraden, 
de participatieraad etc.) bevorderen door gelijke 
kansen te bieden. Door te loten, in plaats van te 
werven, heeft eenieder een gelijke kans!

Het team met van links naar rechts: N.S. Jankie, S.D. Biekhram, C.K. Thani. C. Jankie, 
S.A.S. Jankie, S.A.S. Nabibaks en J.S. Nabibaks 

Lijsttrekker C. Jankie
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Nederland weer vrij 

SPEERPUNTEN:
■   De gemeente Haarlemmermeer moet 

stoppen met de QR-samenleving 
Wat twee jaar geleden nog onvoorstelbaar 
was, is nu overal in ons leven aanwezig. De 
regering bindt onze vrijheid aan een QR-co-
de, die op ieder willekeurig moment van 
groen naar rood kan veranderen. Dit is een 
opmaat naar een totalitaire controlesamen-
leving, iets wat we niet in Nederland moeten 
willen. FVD eist onvoorwaardelijke vrijheid 
voor iedere burger, gevaccineerd of niet.

 

■  De lokale democratie versterken met 
een bindend referendum 
De gemeente is het bestuurlijke voortvloeisel 
van de gemeenschap en zou als meest loka-
le overheidsorgaan het dichtst bij de burgers 
van die gemeenschap moeten staan om be-
leid op maat te kunnen leveren. Dit principe 
is sinds het einde van de vorige eeuw echter 
in verval geraakt. De gemeente moet dicht 
bij de burger staan en de burger moet direct 
invloed kunnen hebben op het beleid.

■  Een huizenmarkt waar de lokale in-
woner voorrang heeft op een sociale 
huur- of koopwoning 
Door de jaarlijkse komst van honderddui-
zenden immigranten en het vrije spel van 
investeerders op de vastgoedmarkt is Ne-
derland de afgelopen jaren in een wooncrisis 
beland. Schaarste aan geschikte huizen en 
de daardoor ontstane onbetaalbare koop-
prijzen en huren hebben ervoor gezorgd dat 
goed wonen voor veel mensen niet meer 
bereikbaar is. Bouwen is de logische uitweg 
uit het tekort. Bij de oplevering is het van 
belang dat lokale mensen voorrang krijgen 
op een huis.

■  Ondernemers faciliteren en niet  
tegenzitten met nodeloze regels 
Onze ondernemers, ongeacht in welke sec-
tor zij zitten, vormen het kloppende hart van 
onze streek. Ondanks deze positie, draait 
het partijkartel juist deze ondernemers de 
nek om met verstikkende corona- en kli-
maatmaatregelen. FVD wil hier een einde 
aan maken. Onze ondernemers horen het 
respect te krijgen dat ze verdienen.

■  Stoppen met het peperdure klimaat-
beleid 
Het partijkartel wil aan het hele land een 
absurd energiebeleid opleggen, waar de ge-
middelde Nederlander geen enkel voordeel 
van heeft. Weilanden worden volgebouwd 
met windmolens, huizen moeten verplicht 
van het gas af, en de vraag naar de betaal-
baarheid van deze absurde plannen lijkt niet 
eens meer te bestaan. FVD wil hier een einde 
aan maken.

In maart brandt in de gemeente Haarlemmermeer de verkiezingsstrijd los. Forum 
voor Democratie gaat hierbij een hoofdrol spelen. Niet alleen omdat wij de belangen 
van de lokale mensen belangrijk vinden, maar ook omdat wij bij uitstek een sterke 

visie hebben. FVD gelooft in kleinschaligheid en vertrouwdheid, in vrijheid, directe 
democratie en maximale gemeentelijke onafhankelijkheid. Wij willen burgers bij de 
politiek betrekken en hechten grote waarde aan lokale gemeenschapszin. De alsmaar 
toenemende schaalvergroting in het land zorgt ervoor dat mensen worden onder-
gesneeuwd. Zij verdwijnen in een bureaucratisch web en worden gereduceerd tot 
een nummer. FVD wil de lokale democratie versterken door middel van een bindend 
referendum. Burgers raadplegen en betrekken bij lokale problemen. Wij willen een 
gekozen burgemeester invoeren. We moeten stoppen met dichtgetimmerde coalitie- 
akkoorden en naar een systeem met akkoorden op hoofdlijnen.

“ Ik zet mij in voor een vrij en gelukkig Haarlemmermeer, 
stem Forum voor Democratie!” 

De gemeente Haarlemmermeer moet zichzelf 
blijven; dat betekent dat zij geen onnodige fusies 
aangaat met andere gemeenten. Idealiter moet 
de fusie met de gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude worden teruggedraaid. Zij dreigen 
opgeslokt te worden door de grote stad. Haarlem-
mermeer moet zich onttrekken van de landelijke 
oikofobie, zij is trots op zichzelf, trots op haar ge-
schiedenis. De gemeente moet dit kenbaar maken 
bij het uitgeven van subsidie. 

Door het hele land kampen we met een enorm wo-
ningtekort. Ook in Haarlemmermeer is dit het geval. 
FVD wil zo snel mogelijk meer betaalbare woningen 
bouwen. Wij willen een huizenmarkt waar de lokale 
inwoner voorrang heeft op een koop- of sociale 
huurwoning. Statushouders mogen geen voorrang 
krijgen op woningen waar een gewortelde inwoner 
decennia op moet wachten. Anders dan de kartel-
partijen wil FVD bij het bouwen rekening houden 
met de lokale identiteit, de natuur en de menselijke 
maat. Dat betekent dat wij tegen horizonvervuilen-
de hoogbouw en lelijke architectuur zijn. 

Onze gemeenschap staat onder vuur. De beleids-
matige ‘coronacrisis’ houdt ons leven in een totale 
wurggreep. We zijn afgegleden naar een stand van 
zaken die twee jaar geleden nog ondenkbaar was. 
We zagen een ongekende uitbreiding van over-
heidsbevoegdheden die onze vrije samenleving 
dreigt weg te vagen. Het kunnen bezoeken van een 
café of restaurant is niet meer een vanzelfspre-
kendheid; alles hangt nu af van de grilligheid van 
een medische dictatuur. Of het nu een 2G-systeem 
is, een QR-verplichting of wederom een lockdown, 
onze vrijheid wordt actief aangevallen.

Op dit punt, naast vele andere, is de gemeentelijke 
politiek niet veel meer dan een doorgeefluik van 
landelijk beleid. Hoe onrechtvaardig de decreten 
vanuit Den Haag ook mogen zijn, de gemeente zal 
haar boa’s klaarzetten om dit beleid uit te voeren. 

FVD wil in de gemeenteraad een radicaal andere 
houding innemen. Wij willen strijdbaar zijn; nee dur-
ven zeggen. Via alle bestuursorganen - de Tweede 
Kamer, de Eerste Kamer, de Provinciale Staten én 
nu de gemeenteraad - willen wij het destructieve 
en polariserende coronabeleid tegenhouden en te-
ruggaan naar de vrije samenleving, naar het échte 
normaal.

Contact 

d fvd.nl/haarlemmermeer
t @fvd_hlemmermeer
i fvd_hlemmermeer
f /FVDHaarlemmermeer
e brigitte@fvd.nl 

 Lijsttrekker Brigitte Antolini
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Uw belang is ons belang
Belang van Nederland is nieuw  
en toch vertrouwd.

Belang van Nederland (BVNL) is een nieuwe partij in de Haarlemmermeerse politiek. 
De mensen achter BVNL zijn echter zonder uitzondering al geruime tijd vertrouwd 
met de lokale politieke situatie. BVNL Haarlemmermeer heeft oog voor het belang 

van ondernemers en inwoners van de polder en daarbuiten. Uw belang is ons belang!

“ De democratie kan niet zonder vertrouwen.  
Wij vertrouwen op de keuze van de kiezers op 16 maart.”

Contact 

d www.BVNL.nl/Haarlemmermeer
f/BVNLHaarlemmermeer
i bvnl_haarlemmermeer/
e haarlemmermeer@bvnl.nl

“Belang van Nederland (BVNL) werd in juli 2021 
opgericht door Tweede Kamerlid Wybren van 
Haga”, vertelt Paul Meijer, lijsttrekker voor BVNL 
Haarlemmermeer. Hij vervolgt: “In het najaar van 
2021 kwam ik met Wybren in contact en hij was 
direct enthousiast over mijn voorstel om samen 
te werken. Van Haga gaf aan mij al jarenlang met 
enige bewondering te volgen, zo kondigden we al 
snel gezamenlijk aan dat BVNL mee zou gaan doen 
aan de gemeenteraadsverkiezingen met een lokale 
afdeling in Haarlemmermeer.” Van Haga groeide 
op in Vijfhuizen en was jarenlang raadslid in buur-
gemeente Haarlem voordat hij in de Tweede Kamer 
gekozen werd. Paul Meijer, die zelf in Vijfhuizen 
woont zegt: “Ondanks dat het nog een vrij nieuwe 
partij is, is de band van BVNL met Haarlemmer-
meer dus sterk. De Haarlemmermeerse afdeling 
is inmiddels de grootste van Nederland en is nog 
groeiende. Met de aankondiging om in maart 2022 
mee te doen aan de lokale verkiezingen kwam er 
echter ook direct een boel werk op ons af. Gelukkig 
vond ik steun bij veel mensen die al jaren achter 
mijn politieke werk staan, een aantal bekenden 
bleek al lid van BVNL voordat ik het zelf werd.” 
Meijer voegt er lachend aan toe: “Dat mijn politieke 
werk oorspronkelijk geïnspireerd is door Pim Fortuyn 
zal voor velen bekend zijn, het is daarom ook mooi 
om te zien hoe veel Fortuynisten van het eerste uur 
ik tegen kom bij BVNL.” 

Er werd een afdelingsbestuur gevormd, waar Meijer 
overigens geen deel van uit maakt en dat ging 
voortvarend van start met een ledenwerfcampag-
ne en voorbereidingen voor de gemeenteraads-
verkiezingen. De steun van het landelijke campag-
neteam is waardevol, meldt Meijer, zeker voor het 
bestuur maar hij voegt daar aan toe: “Echt warm 
word ik van de mensen die lokaal achter me zijn 
gaan staan, velen ken ik al jaren, anderen zijn nieu-
we bekenden en ik merk dat het gedachtengoed 
van BVNL kennelijk al zo bekend is, dat het mensen 

van verschillende oude partijen aanspreekt, die zich 
inmiddels bij ons aansluiten.” Meijer is blij verrast 
met de snelle groei en de ruime belangstelling voor 
BVNL in de polder en de in 2019 aan de gemeente 
toegevoegde historische kernen. Ervaring en jong 
élan worden op de lijst van BVNL Haarlemmermeer 
gereflecteerd. De jongste kandidaat is met zijn 
18 jaar Bjorn Schmitz uit Hoofddorp, de oudste is 
lijstduwer en gepensioneerd uroloog Dr. Joop van 
Haga (85) uit Vijfhuizen. Verder wordt lijsttrekker 
Paul Meijer bijgestaan door een flink aantal vrou-
wen. Stuk voor stuk zijn het ondernemende da-
mes, die figuurlijk hun mannetje staan. Zoals de in 
Zwanenburg geboren en getogen Barbara Kamper 
en Jessica Klijn, beiden waren eerder al kandidaat. 
Edith Keijzer-Wessels was jarenlang actief in  
Provinciale Staten. Wat voor veel politici een on-
bereikbaar streven lijkt is in de meeste familiebe-
drijven en ook bij BVNL al lang realiteit: de gelijk-
waardigheid van man en vrouw. “Al met al is het 
een fijn team, samengesteld uit mensen die écht 
verandering willen onder het motto ’Uw belang, ons 
belang’. Met úw stem gaat dat lukken na 16 maart”, 
zo besluit Paul Meijer vol vertrouwen. 

Alle kandidaten voor BVNL Haarlemmermeer zijn: 
Paul Meijer, Barbara Kamper, Jessica Klijn, Bert de 
Ruiter, Bjorn Schmitz, Edith Keijzer-Wessels, Suzanne 
Mekern, Jeroen van Asperen, Lily de Vries, Damian 
van Asperen en lijstduwer Joop van Haga.

Lijsttrekker Paul Meijer met Kamerlid Wybren van Haga

SPEERPUNTEN:
■   Goede zorg. Maatwerk 

Haarlemmermeer is één van de rijkste 
gemeenten van Nederland. Deze welvaart 
moet in de eerste plaats worden aangewend 
voor goede zorg voor de inwoners.

■   Woningnood oplossen 
De gemeente moet zo veel mogelijk het 
ontwikkelen, bouwen en verdelen van be-
taalbare huurwoningen, die passen bij de 
woonbehoefte en demografische ontwikke-
ling, stimuleren.

■   Geen voorkeursbehandelingen 
BVNL|Haarlemmermeer is van mening dat 
positieve discriminatie niet bestaat. Waar 
gediscrimineerd wordt is altijd sprake van 
benadeelden.

■    Lokale lasten omlaag 
BVNL|Haarlemmermeer is voorstander van 
een kleine overheid met zo weinig mogelijk 
bureaucratie. De OZB voor woningen en 
niet-woningen verlagen we. De woonlasten 
stijgen niet. 

■    Afschaffen van de hondenbelasting 
Aangezien er geen wettelijke plicht is, 
hondsdolheid tegenwoordig op ander ma-
nieren onder controle gehouden wordt en 
hondenbezit eenzaamheid kan verminderen 
is BVNL|Haarlemmermeer voorstander van 
het afschaffen van hondenbelasting. 

■    Betaald parkeren minimaliseren 
Betaald parkeren kan een goede manier zijn 
om parkeren te ontmoedigen en/of door-
stroming te bevorderen. Betaald parkeren 
mag nooit bedoeld zijn om de gemeentelijke 
financiën op orde te brengen of te houden.

■   Goede basisvoorzieningen voor ieder 
dorp of kern 
Haarlemmermeer is een grote gemeente. 
Door samenvoeging met Haarlemmerliede & 
Spaarnwoude is het aantal kernen flink uit-
gebreid. BVNL is voorstander van het op peil 
houden van goede basisvoorzieningen zoals 
primair onderwijs, medische zorg, toezicht 
en goed OV in alle kernen.

Lijsttrekker Paul Meijer
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STEMMEN?
Je krijgt een stempas thuis

Je krijgt van de gemeente een brief met 
een stempas. Op de stempas staat welk 

stembureau dicht bij jouw huis is. Je krijgt 
bij de stempas ook een lijst met namen. 
Op deze lijst kun je zien op wie je kunt 

stemmen. 

Lever je stempas in

Op het stembureau moet je je 
stempas inleveren. Je laat je rijbewijs, 

identiteitskaart of je paspoort zien. Op het 
stembureau controleren ze wie je bent. Je 
mag stemmen bij ieder stembureau in de 

gemeente waar je woont.

Ga naar het stembureau

Op maandag 14, dinsdag 15 of 
woensdag 16 maart 2022 ga je naar het 
stembureau.  Neem je stempas mee en 

je identiteitsbewijs. Dat is je rijbewijs, 
je identiteitskaart of je paspoort. De 

stembureaus zijn open van 7.30 tot 21.00 uur.

1

8

2

Doe je stembiljet in de bus

Vouw het stembiljet weer 
op en stop het in de stembus.

En nu: stemmen!

Met het stembiljet ga je een stemhokje in. 
Dat doe je alleen, want er mag niemand 
meekijken. In het stemhokje ligt een rood 
potlood. Kijk waar de naam staat van de 
persoon op wie je wilt stemmen. Kleur het 

vakje voor deze naam rood. Je mag maar 1 
hokje rood kleuren, en je mag niet schrijven 

of tekenen op het stembiljet!

Kies een politieke partij

Bedenk voordat je gaat stemmen welke partij 
je het best vindt. Misschien weet je ook al op 

welke persoon van deze partij je wil stemmen. 
Je kunt ook gewoon op de bovenste persoon 

van de partij stemmen, de lijsttrekker.

Je krijgt een stembiljet

Na de controle van je stempas krijg je een 
stembiljet. Op het stembiljet staan alle 
politieke partijen die meedoen aan de 

verkiezingen. Ook alle mensen op wie je 
kunt stemmen, staan op het stembiljet.

Je hebt gestemd!

Op 16 maart na negen uur ’s avonds 
worden alle stemmen geteld. De uitslag 

wordt daarna bekend gemaakt.  
Je kunt de uitslag vinden op  

www.haarlemmermeer.nl/gemeenteraad

Bron: ProDemos & Stichting Lezen en Schrijven
Vormgeving: Lidewij Spitshuis
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Uw stem telt dus mee voor welke partij maar ook welke kandidaat 
namens u en de andere inwoners in de gemeenteraad komt. 

Als de stemlokalen sluiten worden de stemmen geteld. Eerst worden de stemmen 
gesorteerd op partij, blanco stemmen en ongeldige stemmen. Dat wordt door minstens 
twee mensen gecheckt en dan wordt de eerste telling doorgegeven aan het centraal 

stembureau van de gemeente. Die maakt de voorlopige uitslag op van alle stembureaus. Op 
het stembureau gaan ze verder met het tellen van de stemmen per persoon. Want wie krijgen 
de zetels in de gemeenteraad? Als dat is vastgesteld, leveren alle stembureaus de stemmen 
in bij het centraal stembureau, in het raadhuis.

Alle stemgerechtigde inwoners van Haarlemmermeer kunnen op maandag 14, dinsdag 
15 en woensdag 16 maart 2022 hun stem uitbrengen op een van de kandidaten voor de 
gemeenteraad.

Zetelverdeling
Het centraal stembureau berekent het totaal 
van alle stemmen voor de partijen en voor de 
kandidaten. Het aantal geldige stemmen wordt 
gedeeld door het aantal raadszetels. Dit wordt 
de kiesdeler genoemd. 

Dan berekent het centraal stembureau hoe vaak de 
partijen de kiesdeler hebben gehaald. De uitkomst 
van deze deling bepaalt het aantal volle zetels dat 
de partijen krijgen. De zetels die over zijn na deze 
verdeling worden restzetels genoemd. Restzetels 
worden verdeeld volgens het principe van de 
grootste gemene deler. Bij elke berekening voor een 
van de restzetels, krijgt de partij met het hoogste 
aantal stemmen per zetel die restzetel toegekend. 

Ook wordt uitgerekend welke kandidaten zijn 
gekozen. De zetels van een partij worden eerst 
toegekend aan kandidaten die daarvoor voldoende 
voorkeurstemmen hebben gehaald. Als er dan nog 
meer zetels te verdelen zijn, is de volgorde op de 
kieslijst bepalend.

Wat gebeurt er met je stem?

Een nieuwe 
gemeenteraad
Als duidelijk is welke kandidaten een zetel 
in de gemeenteraad krijgen, begint het 
overleg om een coalitie te vormen voor 
een meerderheid in de gemeenteraad. Dat 
is nodig, want in het Nederlandse systeem 
is het nog nooit gebeurd dat een partij een 
absolute meerderheid heeft. 

Politieke partijen moeten met elkaar 
samenwerken. Ze doen dat op basis van 
gemeenschappelijke plannen voor de ge-
meente. De politieke partijen die zo samen 
willen werken, dragen hun wethouders voor. 
Dat zijn een soort van ministers van de ge-
meente, die de plannen voorleggen aan de 
raad, en verder uitwerken en uitvoeren. 

De gemeenteraad benoemt de wethou-
ders, en kan ze ook op elk moment weer 
ontslaan. De wethouders vormen samen 
met de burgemeester het college van bur-
gemeester en wethouders. Samen zijn zij 
de dagelijkse regering van de gemeente. 
En daarom is uw stem zo belangrijk.

Vervangende stempas 
U kunt een vervangende stempas 
aanvragen als u uw stempas niet 
ontvangen heeft of kwijt bent. Dit doet 
u online via www.haarlemmermeer.nl/
verkiezingen. U logt hiervoor in met uw 
DigiD-code. Dit kan tot uiterlijk donderdag 
10 maart 2022 17:00 uur. U kunt ook een 
vervangende stempas aanvragen aan de 
balie in het raadhuis of in de servicecentra 
tot uiterlijk vrijdag 11 maart 2022 17:00 uur. 
U maakt hiervoor een afspraak via 0900 
1852 en neemt uw identiteitsbewijs mee. 

U leest alle informatie over het aanvragen 
van een vervangende stempas op 
 www.haarlemmermeer.nl/verkiezingen. 
 
Let op: als u een vervangende stempas 
heeft aangevraagd en daarna uw oude 
stempas terugvindt, kunt u daarmee niet 
meer stemmen. Stemmen kan alleen nog 
met de vervangende stempas. 

Stemmen,  
hoe werkt dat?

Een overzicht van alle stembureaus staat op  
www.haarlemmermeer.nl/verkiezingen.
U ziet op de lijst welke stembureaus bij u in de buurt 
zijn. Ook ziet u welke stembureaus toegankelijk zijn 
voor kiezers met een lichamelijke beperking. Er zijn 
vier stembureaus met voorzieningen voor kiezers 
met een visuele beperking. 
 
U kunt op maandag 14 en dinsdag 15 maart al 
stemmen
Beide dagen zijn er 15 stembureaus open verspreid 
over de gemeente. U mag zelf bepalen of u op 
maandag, dinsdag of woensdag gaat stemmen. 
 
Stemmen in de stemstraat 
De stemstraat is open op 14, 15 en 16 maart.  
U stemt dan vanuit uw auto in een speciaal daar-
voor ingerichte tent. Let op: de auto is uw stemhok-
je. In het stemhokje bent u alleen. Op het moment 
dat u stemt, mag er dus niemand anders in de auto 
zitten. Kiezers zijn dit jaar in de stemstraat ook wel-
kom op de fiets of scooter. Dan stem je in het vaste 
stemhokje dat er ook is. Fietsende stemmers kunnen 

de instructies van de stembureauleden volgen. De 
stemstraat is bij de VanZantenhal, IJweg 1415, 2152 NB 
Nieuw-Vennep. 
 
Op 14, 15 en 16 maart staat een mobiel 
stembureau op diverse locaties 
De locaties en tijdstippen leest u vanaf begin maart 
op www.haarlemmermeer.nl/verkiezingen.

Neem uw stempas en een identiteitsbewijs mee
Zonder stempas en identiteitsbewijs mag u niet 
stemmen. Uw stempas heeft u uiterlijk 2 maart 
met de post ontvangen. Een identiteitsbewijs mag 
zijn een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit 
Nederland. Uw identiteitsbewijs mag op de dag van 
de verkiezing niet langer dan 5 jaar verlopen zijn. 
Heeft u behalve de Nederlandse nog een andere 
nationaliteit? Dan mag u zich ook legitimeren met 
een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een 
EU-land, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen. 
Of met een paspoort of identiteitskaart uit 
Zwitserland.




