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Facts en figures 

Het VVD netwerk 
Krimpenerwaard bestaat uit 
133 leden. Daarvan wonen 
er 37 in Krimpen aan den 
IJssel en 96 in de 
Krimpenerwaard. Natuurlijk 
zijn meer leden altijd 
welkom, dus laat deze 
nieuwsbrief gerust ergens 
rondslingeren… Direct lid 
worden? Geniet van de 
voordelen: vergroot je 
netwerk, praat, denk en 
beslis mee over de 
toekomst, volg de beste 
trainingen van de beste 
trainers, steun het 
liberalisme en word zo actief 
als je zelf wilt! We 
verwelkomen je met open 
armen: www.vvd.nl/word-lid. 

Gemeenteraads-
verkiezingen 16 
maart 2022 

Op 16 maart 2022 worden er 
weer gemeenteraads-
verkiezingen georganiseerd. 
Om zoveel mogelijk 
stemmen te krijgen zullen we 
als VVD enkele acties in 
gang zetten. Een voorproefje 
vinden jullie in deze 
nieuwsbrief, maar als je zelf 
goede en leuke ideeën hebt, 
zijn deze uiteraard ook zeer 
welkom. 

NIEUWSBRIEF 
Van VVD leden voor VVD leden

In gesprek met Vincent van den Bos (38), lid van 
de VVD Krimpen aan den IJssel  
“Ik heb debatteren altijd leuk gevonden” 
Vincent is advocaat, 10 jaar lid en inmiddels een half jaar 
meelopend met het bestuur van het VVD netwerk. Sinds september 
is hij ook de gelukkige vader van Olivia. 

“Van huis uit heb ik het liberale gedachtengoed meegekregen: voor 
de mensen waarvoor het nodig is creëren we een vangnet, maar 
voor het overgrote deel doe je het zelf, je eigen verantwoordelijk-
heid nemen. Een focus op een veilig NL en ruimte voor de 
ondernemer. Juist nu ook weer belangrijke speerpunten.” 

“Duidelijke taal spreken. Politiek vertalen naar de kiezers. Het is 
een voortdurende uitdaging om de leden en de kiezers aangesloten 
te houden en daar wil ik mij voor inzetten.” 

“In beide fracties van ons netwerk en ook in het bestuur waait nu 
een frisse wind en daardoor heb ik het gevoel dat ik aansluiting 
heb. De toegankelijkheid is groot en de successen worden 
gedeeld. Het is goed duidelijk te zijn over wat we bereikt hebben 
als partij, maar ook als we met meerdere partijen iets ondernemen 
het succes te delen.” 

“De successen van de VVD in het verkiezingsprogramma geeft mij 
een beeld van wat er met mijn stem gebeurd is. Hoe concreter hoe 
beter. Zo maken we samen de politiek wat toegankelijker, ook voor 
de jonge VVD kiezers.” 



Financiële bijdrage 

De ‘clubkas’ is bijna leeg. En dat 
met de verkiezingen voor de 
deur! We kunnen dus echt elke 
financiële bijdrage goed 
gebruiken. Wil je ons steunen? 
Doneer dan een bijdrage op 
NL24ABNA0518692981 t.n.v. 
VVD-netwerk Krimpenerwaard. 

Kandidatenlijst VVD 
fractie Krimpen aan 
den IJssel 

Tijdens de algemene 
ledenvergadering op 17 
december jl. is de 
kandidatenlijst vastgesteld. De 
volgorde op de kieslijst is: 

1. Anthon Timm 
2. Sharon Tollenaar 
3. Mark van de Meulen 
4. Peter Nieuwhof 
5. Michel Winnubst 
6. Jules Slot 
7. Vincent van den Bos 
8. Matthieu Baltissen 
We wensen alle kandidaten veel 
succes en stemmen toe! 

Verkiezingsprogramma 

Ook het verkiezingsprogramma 
is vastgesteld tijdens dezelfde 
ledenvergadering. Ben je 
geïnteresseerd in de plannen 
van de VVD Krimpen aan den 
IJssel? Vraag het programma 
op via 
anthon.timm@krimpenaanden 
ijssel.nl    

 Wij  
wensen u  

namens het bestuur  
van het VVD-netwerk  

De Krimpenerwaard goede 
kerstdagen en een veilige 

jaarwisseling  
toe! 

In gesprek met Sharon Tollenaar (46), fractie-
voorzitter van de VVD Krimpen aan den IJssel  
“De mix van politiek actief zijn en met je voeten 
in de klei staan, motiveert mij” 
Sharon is ondernemer in de zorg, bijna 12 jaar lid van de VVD en 
vier jaar fractielid in Krimpen a/d IJssel.  

“De afgelopen vier jaar hebben we met de fractie al veel werk 
verzet, dit willen we in de komende vier jaar afmaken. 
Als gemeente hebben we taken en verantwoordelijkheden; 
iedereen in Krimpen a/d IJssel dient zich goed te kunnen 
verplaatsen, het moet veilig zijn.” 

“Ook een belangrijk aandachtspunt is de zorg, denk daarbij aan 
huishoudelijke hulp, de WMO en de Jeugdzorg. Bijna de helft van 
het budget voor de gemeente is hiervoor gereserveerd. We pakken 
dat als gemeente goed op: dichtbij en maatwerk. Direct de juiste 
behandeling levert sneller een beter resultaat op.” 

“Ook duurzaamheid is een belangrijk onderwerp voor de VVD, we 
lopen voorop, met name ook de kleine initiatieven in de gemeente. 
Kijk maar naar de moties die we indienen. Je hoeft geen groen op 
te offeren om energie op te wekken. Denk aan zonnepanelen op 
grote parkeergarages. We zijn innovatief. De kennis hierover kun je 
delen; het geld kan je maar één keer uitgeven.” 

“Graag wil ik de komende jaren het contact met onze leden verder 
aanhalen. We hebben de kennis en de input van onze leden, wat 
de VVD vooruit helpt, nodig. Samen delen we dan ook het succes. 
Juist voor toekomstige leden: breng jouw input. Door persoonlijk 
contact of via de achterban app. Ik wil met mensen bellen en in de 
toekomst natuurlijk ook weer een borrel drinken. Aanspreekbaar 
zijn en vertellen waar we mee bezig zijn. We zijn trots op wat we 
de afgelopen vier jaren al bereikt hebben, nu door naar de 
toekomst!”

http://ijssel.nl
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