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Welkom! 
Natuurlijk zijn meer leden 
altijd welkom, dus laat deze 
nieuwsbrief gerust ergens 
rondslingeren….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 
Nog een paar nachtjes slapen 
en dan mag je weer naar de 
stembus om te laten weten 
waar jij voor staat en door wie 
jij je wilt laten 
vertegenwoordigen in 
Krimpen aan den IJssel.  

Financiële bijdrage 
De ‘clubkas’ is bijna leeg. We 
kunnen elke financiële 
bijdrage goed gebruiken. Wilt 
u ons steunen? Doneer dan 
uw bijdrage op 
NL24ABNA0518692981 t.n.v. 
VVD-netwerk de 
Krimpenerwaard. 

NIEUWSBRIEF 
Van VVD leden voor VVD leden 

In gesprek met Mark van der 
Meulen (56), raadslid VVD 
Krimpen aan den IJssel 
“Mijn kracht is de verbinding zoeken, ook met 
niet-VVD leden” 

Mark is strategisch adviseur bij de belastingdienst en sinds 2018 
raadslid voor de VVD. Ook is hij voorzitter van de auditcommissie 
en vertegenwoordiger van de metropoolregio Rotterdam Den 
Haag (MRDH) op het gebied van openbaar vervoer. “Ik werd lid van 
de VVD omdat ik meer betrokken wilde zijn bij de gemeente, want 
iedereen in Krimpen aan den IJssel verdient een goede 
uitgangspositie om deel te nemen aan het maatschappelijk 
verkeer.” “De VVD fractie vormde in de afgelopen vier jaar een 
goed team waarin leden elkaar goed aanvoelen en competenties 
aanvullend zijn. Wat we hebben bereikt met de zondagsvrijheid 
bijvoorbeeld, maar ook het opnieuw onderschrijven van het 
inclusiebeleid.” 

“Mijn wens is dat we weer in gesprek gaan met elkaar, 
dialoogavonden houden en elkaar ruimte geven. Met respect met 
elkaar op zoek gaan naar de gezamenlijke oplossing, op de juiste 
toon.” 
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VVD ontmoetingen  
De tijd van de ontmoetingen is 
weer aangebroken. Wat zal het 
leuk zijn om elkaar weer te zien 
en te spreken en elkaar te 
vertellen wat ons boeit en bindt. 
Daarom heeft het VVD 
netwerkbestuur al enkele 
activiteiten op de agenda gezet: 

- zaterdag 23 april de eerste 
VVD netwerkborrel. Breng 
gerust introducees mee! Meer 
informatie over tijd en locatie 
volgt! 

- woensdag 8 juni zal weer een 
thema-avond georganiseerd 
worden en gecombineerd 
worden met een Algemene 
Ledenvergadering. Het thema 
wordt de Regionale Energie 
Strategie (onder voorbehoud). 

Ook voor de leden van VVD 
Krimpen aan den IJssel wordt 
gedacht aan een VVD cafe waar 
we elkaar regelmatig kunnen 
ontmoeten. We houden jullie op 
de hoogte! 

Bestuursleden gezocht 
Cor Habben Jansen gaat per 1 
juli ons bestuur verlaten; hij volgt 
Paul van den Eijnden op in het 
dagelijks bestuur van het 
hoogheemraadschap van 
Schieland en Krimpenerwaard. 
Hij heeft een schat aan 
bestuurservaring in ons netwerk 
en zijn functies als secretaris en 
penningmeester zal ingevuld 
moeten gaan worden. Daarnaast 
zoeken we ook een algemeen 
bestuurslid. Wil jij een actieve 
bijdrage aan ons bestuur leveren 
en samen met ons de verbinding 
leggen met onze leden? Bel of 
mail met Karin Timm: 06-
18024872 of karin@timmx3.nl. 

 
 

Inge van ’t Hoogerhuijs (82), lid  
VVD Krimpen aan den IJssel 
VVD is de Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie, Volkspartij! Dat zijn wij allemaal! 

Inge werd ooit lid van de VVD op verzoek van haar man. “Ik ging 
mee naar een vergadering waar zo!n 150 mensen aanwezig waren. 
De voorzitter zei: we gaan niet verder als degene die geen lid is, de 
zaal heeft verlaten.” Na drie keer vragen ging zij boos naar huis. 
Haar man zei achteraf: “wat let je, voor een tientje ben je lid?” En 
dat deed Inge! Inge is nog steeds actief. Waarom? “Het is een 
noodzaak met gevoel voor de samenleving, dat je daar zelf in bezig 
bent en blijft. Mijn steentje bijdragend…” In 2002 ben ik in de Raad 
gekomen, na zo!n 14 jaar actief te zijn geweest: flyeren, 
bloembollen uitdelen, feesten organiseren, deur-aan-deur met 
mensen praten, etc.” Inge heeft recent afscheid genomen van de 
bezwarencommissie; “ik zit daar met een sociaal gevoel, meer dan 
de wetgeving die door de ambtenaren moet worden gevolgd. Je 
moet de mensen echt zien; lichaamstaal zegt soms genoeg.” Inge 
plaatst als lid graag kritische noten, zoals op de verkiezingsposter 
waar geen herkenbaar oranje van de VVD op te vinden is. “Als oud 
communicatie-adviseur vind ik hier wel iets van…. Ik ben wel heel 
blij met Anthon Timm als wethouder, hij heeft statuur, is rustig, kijkt 
serieus, doet goede dingen! Hij brengt dingen tot stand, het grote 
kruispunt, centrum-Zuid, zonder daar al teveel credits voor te 
vragen.” 

VVD is de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie; als er twee 
woorden de laatste tijd in zwang zijn is het wel Vrijheid en 
Democratie, dat behoeft geen uitleg. Het eerste woord is: 
Volkspartij: dat zijn wij, allemaal! Haar advies is dus: leg de nadruk 
juist op de term Volkspartij! 

 

 

 

 


