
Onze kandidaten
1. Sander Bos (lijsttrekker),  Beneden Leeuwen
2. Ellen Jagtenberg-Poulussen, Alphen
3. Rene Cruijsen,  Dreumel
4. Sjoerd Vissers, Boven Leeuwen
5. Manon Janssen-van Haaften, Beneden Leeuwen
6. Monica Praat, Alphen
7. Wessel Boerakker, Maasbommel
8. Peter Jan van Ingen, Wamel
9. Gosina van Baast-Versfeld, Beneden Leeuwen
10. Jos van Gruijthuijsen, Appeltern
11. Tom Witsiers, Maasbommel
12. Ted Lagarde, Alphen
13. Arjen Voorhorst, Altforst
14. Ilona van Gelder, Beneden Leeuwen
15. Jori van Echteld de Bruin, Beneden Leeuwen
16. Frank Roelofs, Beneden Leeuwen
17. Joost van der Heyden, Altforst
18. Frida Lieman, Dreumel
19. Erik van Zwam, Beneden Leeuwen
20. John Brokken, Altforst
21. Eric Prudon, Beneden Leeuwen
22. Henk Heijmans, Appeltern
23. Ricardo Veliscek, Beneden Leeuwen
24. Eric de Jong, Beneden Leeuwen
25. Marc André de la Porte, Dreumel
26. Karel Kalkers, Wamel 
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In deze folder stellen wij ons graag aan u 
voor en informeren wij u wat de VVD belangrijk 

vindt voor onze gemeente. Ook voor de toekomst. 

Woensdag 21 maart kunt u uw stem uitbrengen voor de 
Gemeenteraad. Dan is het aan u!

Wist u dat...

Goede ideeënbubbel

West Maas en Waal vaart wel
Er is geen streek in Nederland, waar de inwoners de afgelopen 
80 jaar rijker werden dan in onze gemeente.  
Bron: Bureau Lauter 

Minder gemelde woninginbraken
In West Maas & Waal zijn in 2015 41 woninginbraken gemeld.
In 2017 slechts 18. What’s app buurtpreventie: we like! 
Bron: Rapport Politie, Team Tweestromenland 2017

Welkom nieuwe inwoners!
Het aantal woningen is van 7520 in 2012, naar 7960 in 2016 
gestegen. Bron: VNG

Weg met werkloosheid
Het werkeloosheidspercentage is van 5,8% (2013) naar 4,7% 

(2016) gedaald in West Maas & Waal. (landelijk 6,1% in 2016)  
Bron: Waarstaatjegemeente.nl/VNG 

 - MFA in Maasbommel & Alphen

 - Behouden ambulanceposten, zoals in Beneden Leeuwen

  - Profilering Hanzestad Maasbommel

  - Groene entrees van onze dorpen

  - Glasvezel in de buitengebieden

  - Vergroten/verbeteren werkgelegenheid

  - Integraal Kind Centrum (IKC)

  - Waterspeelplaats voor kinderen

  - Meer invloed en inspraak van inwoners (bijv. inrichting
speeltuin De Leeuwentuin door buurtbewoners)

  -  Een nieuw transparant toetsingskader voor 
woningbouw waar iedereen kans maakt

  - Extra wijkagenten

AAN U!



Een mooi West Maas & Waal 
Mooi is vaak een kwestie van smaak, maar over rommel is iedereen 
het wel eens. Onze openbare ruimte is de voor- en achtertuin van ons 
allemaal. In onze gemeente zien wij graag aantrekkelijke groenstroken, 
schone straten en veilige voet-, wandel- en fietspaden. 

Daar kunt u op vertrouwen! 
De VVD is een partij van de inhoud. Daar gaat het ons om. We vinden het 
belangrijk dat inwoners kunnen vertrouwen op een goed en betrouwbaar 
bestuur, dat in transparantie de juiste belangen voor het collectief weet 
af te wegen. Daarom streven wij ernaar om zoveel mogelijk openbaar te 
maken. Een digitale gemeente gaat ons hierbij helpen.

Veiligheid = prioriteit 
Een van de belangrijkste standpunten van de VVD is veiligheid.
Een kostenpost waar wij onze belastingcenten ‘graag’ aan uitgeven. 
Lokale politiebureaus sluiten, maar de inzet op straat mag niet afnemen! 
Onze politie moet zichtbaar en aanspreekbaar zijn. De VVD maakt zich 
hard voor voldoende ambulanceposten en brandweerkazernes, om 
aanrijdtijden in onze uitgestrekte gemeente zo kort mogelijk te houden. 
Zodat u kunt vertrouwen op snelle (medische) zorg, als de nood hoog is.

Leefbare dorpen 
Om comfortabel te kunnen wonen in onze dorpen, moeten ook de 
voorzieningen proportioneel op orde zijn. Dat betekent dat wij 
willen investeren in multifunctionele accommodaties die flexibel en 
toekomstbestendig zijn. We willen dat ouderen lang(-er) kunnen blijven 
wonen in hun vertrouwde omgeving. Maar ook dat jonge gezinnen hier 
hun plek vinden voor een goede in- en doorstroom. Goede scholen, 
winkels, vrijetijdsbesteding en sportvoorzieningen zijn hierbij belangrijk. 
Maar bijvoorbeeld ook glasvezel in het buitengebied.

Samen sterker, samen verder 
Democratische politiek betekent ook concessies doen en samenwerken. 
Als gemeente moeten we ook ‘buiten’ de 4 muren samen gaan werken. 
Goede initiatieven van burgers, ondernemers maar zeker ook (sport-)
verenigingen moeten worden beloond en omarmd. Vaak is een goede 
steun van de gemeente voor dergelijke initiatieven cruciaal. Wij zijn trots 
op voorbeelden als de Dijkensport, Oranje comités, Dorpsconciërges, 
Lauwe on Ice, Carnavalsverenigingen en de vele sportverenigingen die 
onze gemeente rijk is. Daar mogen we als gemeente meer voor doen. 
Materieel en immaterieel.

Werken aan de toekomst 
Een veelgehoord thema is fuseren of zelfstandig 
blijven, maar de VVD vindt dit geen doel op zich. 
Wij vinden het belangrijk om niet opgeslokt te 
worden in het grote geheel, waardoor kleine woonkernen als de 
onze onderbelicht blijven. Investering en aandacht blijft nodig om 
West Maas en Waal ook in de toekomst aantrekkelijk te houden. 
Voor kostenbesparing en kwaliteit willen we juist veel intensiever 
samenwerken. Binnen samenwerkingsvormen willen we op onderdelen 
flexibel zijn, om de juiste taken op de juiste plek neer te leggen. Goed en 
goedkoop. 

Zorgen voor elkaar 
Verspilling in de zorg of onterechte financiële steun zijn veel gehoorde 
zorgpunten. Als VVD vinden we het belangrijk dat mensen die zorg nodig 
hebben, deze ook echt krijgen. Dat doen we niet door zondermeer een 
geldkraan open te zetten. Juist om zorg te bieden op de plekken waar 
deze hard nodig is, moeten we kritisch kijken hoe de kosten gemaakt 
worden. Daar waar onze gemeentelijke verantwoordelijkheid ligt. We 
willen dat onze kwetsbare ouderen langer en zelfstandiger kunnen wonen 
in onze gemeente met voldoende zorg. Kinderen en jongeren moeten we, 
indien nodig, helpen om een goede plek te vinden in onze maatschappij.

Financieel solide 
Als gemeente moeten wij verantwoording afleggen hoe uw 
belastingcenten worden verdeeld en uitgegeven. Als VVD vinden we het 
belangrijk om de kosten niet uit de pan te laten rijzen. Met een financieel
solide beleid, passen we op het ‘huishoudboekje’ om kosten in de hand
te houden en zodat u niet voor onaangename verassingen komt te staan. 
Zo hebben we tegen de stroom in, onze onroerende zaak belasting (OZB)
kunnen verlagen en de hondenbelasting deels weten af te schaffen.

Werkgelegenheid is goed voor ons allemaal 
We kunnen allemaal profiteren van een goed ondernemersklimaat.
Door ondernemers te werven en ondersteunen, kunnen we een inkomen 
bieden aan werknemers. Ook de gemeente wordt daar wijzer van. 
Minder uitgaven aan bijvoorbeeld uitkeringen, meer inkomsten door 
belastingheffing. Daarnaast zorgt bedrijvigheid en werkgelegenheid 
ervoor dat het aantrekkelijk is om je hier te vestigen. Maar vergeet 
ook niet dat ondernemers vaak nog een sociale rol hebben. Veel van 
onze lokale ondernemers dragen bij aan het mede mogelijk maken van 
evenementen en initiatieven.

Wat vinden wij belangrijk voor u    en voor West Maas en Waal?

Verkiezingen moeten niet teveel over personen gaan. 
Toch is het belangrijk om een gevoel te hebben bij een persoon die je 
je stem gunt. Iemand met ambities voor onze gemeente- en die deze 
ook echt waar maakt. Vandaar dat ik mij graag aan u voorstel.

Mijn naam is Sander Bos, wethouder én lijsttrekker van de VVD. 
Samen met mijn partner Martine Scherpenborg en onze 2 jonge 
kinderen, wonen wij in Beneden Leeuwen. Als 33-jarige ben ik nog 
altijd een jonge hond in het overwegend grijze politiek West Maas en 
Waal. Met frisse ideeën en een gedreven instelling zet ik mij dagelijks 
in om prettig te kunnen wonen, werken en recreëren in West Maas en 
Waal.

Mijn ‘politieke leven’ begon al op jonge leeftijd. Toen ik las over het 
getouwtrek in de gemeenteraad rondom de vernieuwing van de 
Rosmolen, alweer bijna 10 jaar geleden, kriebelde het en besloot 
ik mij in te gaan zetten voor de lokale politiek. Ik vond en vind dat 
een gemeente er in de eerste plaats moet zijn voor haar inwoners 
en ondernemers. Natuurlijk hebben we te maken met wet- en 
regelgeving, maar ellenlange processen of antwoorden als “Nee; 
omdat...” in plaats van “Ja; indien...” getuigen hier niet van. Ik sta 
voor een proactieve gemeente die transparant is en zich schikt naar 
de huidige tijd en middelen.

Ik hoop op uw vertrouwen en steun om als VVD, West Maas en Waal 
sterker te mogen maken. Met volle overtuiging heb ik mij, samen 
met andere VVD-fanatiekelingen, de afgelopen 4 jaar ingezet voor 
onze dorpen. Wij willen graag verder bouwen aan het fundament wat 
is neergelegd. 

In dit programma leest u meer over onze visie, ideeën en 
uitgangspunten voor West Maas en Waal. Heeft u vragen?
Ik beantwoord ze graag!

Groet, Sander Bos

 06-53738078

 sbos2004@hotmail.com

 www.facebook.com/sander.bos.982

De VVD is een partij die gelooft in de kracht van het individu en het collectief. Zelf verantwoordelijkheid nemen voor je eigen keuzes en als 
gemeente moeten we helpen waar dat echt nodig is.  Een gemeente moet de basis op orde hebben. Daar gaan wij voor zorgen! 


