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BESTE BARENDRECHTERS
EEN STEM OP DE VVD IS EEN STEM VOOR BARENDRECHT 
Op 21 maart 2018 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad in Barendrecht en wij nodigen u uit, 

ons uw stem te geven. Samen met andere partijen in de gemeenteraad heeft de VVD de afgelopen 

jaren een nadrukkelijke stempel op Barendrecht gedrukt. Wij zijn trots op wat we bereikt hebben en 

vinden: wat goed is moet goed blijven, maar wat nog beter kan, moet ook beter! Hier zetten wij ons 

voor in. 

DE KRACHT VAN DE BARENDRECHTSE SAMENLEVING
Leven, wonen, werken en ontspannen in Barendrecht en dat op een manier waarop iedereen dat zelf 

graag wil. Dat is wat wij willen. Natuurlijk met respect voor elkaar en zonder overlast gevende  

situaties. Het gemeentebestuur schept voorwaarden en neemt maatregelen voor een goed, mooi  

en veilig leefklimaat. Van inwoners wordt zoveel mogelijk zelfstandigheid en verantwoordelijkheid 

verwacht. Wij hebben vertrouwen in u als individu en in de kracht van de samenleving die wij  

gezamenlijk vormen.

INVESTEREN IN EEN MOOI, VEILIG DORP VOOR NU EN IN DE 
TOEKOMST 
Ruim 48.000 Barendrechters willen over een paar jaar nog steeds trots op ons dorp zijn. Samen 

vormen we Barendrecht. Wij staan voor behoud van het karakter van heel Barendrecht en de wijken 

waarin wij wonen. Barendrecht blijft Barendrecht: van noord tot oost en zuid tot west. De VVD wil 

met u blijven investeren in een mooi en veilig dorp voor nu en in de toekomst.

BARENDRECHT IS VEILIG
Wij vinden het van belang dat iedereen in Barendrecht zich veilig voelt en veilig is. Meer toezicht en 

handhaving draagt hier zeker aan bij. Wij vinden dat er voldoende handhavers moeten zijn. Overlast 

wordt, zoveel mogelijk, in goed overleg opgelost. Het initiatief van Buurtpreventie blijft en het ge-

bruik van Whatsapp-groepen wordt aangemoedigd. Daarnaast kan de verkeersveiligheid verbeteren. 

Door onveilige kruisingen aan te pakken en door meer rekening met elkaar en de regels te houden. 

Voorlichting en handhaving kan helpen.



BARENDRECHT BRUIST 
De winkelcentra, Middenbaan en CarnisseVeste, mogen wat ons betreft dan ook bruisen. Leegstand 

en inactiviteit moeten we voortdurend blijven voorkomen. De Barendrechtse VVD kiest dan ook voor 

een kleine en krachtige overheid met lage lasten en zonder overbodige regels. Met elkaar houden 

we de buitenruimte in topvorm! Een buitenruimte die schoon, groen en heel is!

BARENDRECHTSE FINANCIËN OP ORDE 
Wij beseffen dat het geld dat de gemeente uitgeeft direct dan wel indirect door bewoners is op-

gebracht. Wij willen ons inzetten voor een verlaging van de OZB en wij zijn voorstander van het 

afschaffen van de hondenbelasting en de toeristenbelastingen. 

Met vriendelijke groet,

VVD Barendrecht

KANDIDATEN STAAN KLAAR VOOR U! 
Met een team van actieve Barendrechters zetten wij de schouders eronder om het allerbeste voor 

Barendrecht, dus voor u, te bereiken. De kandidaten van de VVD willen, met u, een zo prettig moge-

lijk leefklimaat tegen zo laag mogelijke kosten. Onze kandidaten stellen zich graag aan u voor op 

de achterpagina.

BARENDRECHT Stem VVD op
21 maart 2018

MET UW STEUN OP 21 MAART 2018 KUNNEN  
WIJ ONS VOOR U IN BLIJVEN ZETTEN! 
Wij hopen dat wij op 21 maart 2018 uw stem mogen krijgen. Wij willen ons voor honderd  

procent, namens u, inzetten voor Barendrecht. Mocht u naar aanleiding van het lezen van 

ons verkiezingspamflet vragen hebben of meer informatie willen over een bepaal onderwerp, 

aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen of even op onze website te kijken.



Onze kandidaten staan klaar voor u! 

1 Matthijs van der Welle
09-02-1986, Geboren en getogen Barendrechter
De  Barendrechtse buitenruimte moet in topvorm komen en blijven!  
Dat betekent zorgen voor een veilig, schoon en mooi Barendrecht.

2 Simon Kelder
14-04-1944, sinds 1968 een echte Barendrechter
Samen bouwen aan de toekomst... ouderen blijven meetellen.

3 Natan Bode
16-05-1988, Geboren en getogen Barendrechter
Voor een Barendrecht van de toekomst.

4 Cees Schaap
14-02-1954, Geboren en getogen Barendrechter
Politiek bedrijven is een (te) serieuze zaak om opportunistisch of  
populistisch te worden bedreven. Ik wens Barendrecht ’rust, reinheid  
en regelmaat’.

5 Bradley van der Hoeven
08-01-1993, Sinds april 1993 een echte Barendrechter
Jongeren zijn de toekomst, hun inspraak is goud waard. 

6 Jannie Schaap, den Drijver
24-01-1955, Geboren en getogen Barendrechter
Barendrecht zonder verleden geen heden.

7 Jacinta Floor
16-09-1967, sinds 2004 een echte Barendrechter  
In Barendrecht doen we het samen: wonen, werken, sporten, zorgen,  
bouwen en recreëren.

8 Wim van der Hoek
01-04-1945  
Sportverenigingen maken gezond bewegen voor iedereen mogelijk.  
Vrijwilligers maken sportverenigingen mogelijk. De plaatselijke  
overheid maakt goede sportaccommodaties mogelijk.


