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VERKIEZINGSSPECIAL

ER VALT WAT TE KIEZEN IN NIEUWKOOP!

Op 14, 15 en 16 maart mogen we 
weer naar de stembus om uw eigen 
volksvertegenwoordiging te kiezen: 
de gemeenteraad. En er valt ook echt 
iets te kiezen. Voor de aankomende 
gemeenteraadsverkiezingen zijn er 
maar liefst 200 kandidaten van zes 
verschillende partijen waarop u uw stem 

kunt uitbrengen. We mogen trots zijn op 
zo veel mensen die zich willen inzetten 
voor de toekomst van onze mooie 
gemeente Nieuwkoop.

De afgelopen jaren hebben onze 21 
raadsleden die in onze gemeenteraad 
actief zijn hard gewerkt en veel besluiten 
genomen. Onze gemeenteraad neemt 
belangrijke besluiten over zaken die 
er voor u als inwoner echt toe doen, 
bijvoorbeeld woningbouw, sport, het 
realiseren van kindercentra of de aanleg 
van een duurzaam bedrijventerrein.

Ik wil u dan ook uitnodigen om de 
verkiezingsprogramma’s van de zes 
partijen die in onze gemeente meedoen 

te lezen, de stemwijzer in te vullen en de 
social mediakanalen te volgen. Of beter 
nog, spreek eens met de kandidaten van 
de partijen zelf en laat hen uitleggen 
wat ze als partij voor u zouden kunnen 
betekenen. Door te stemmen kunt u laten 
zien wat u belangrijk vindt. Uw stem doet 
er echt toe en kan het verschil maken.

Ook is het leuk om het debat van 10 maart 
te volgen (fysiek of online). Dan hoort u 
de verschillende lijsttrekkers met elkaar 
in debat gaan over diverse onderwerpen. 
Maak gebruik van uw stemrecht, voor de 
toekomst van uw gemeente Nieuwkoop.

Robbert-Jan van Duijn, 
Burgemeester van Nieuwkoop

OP WIE KAN IK STEMMEN?
Elke gemeente heeft een raad en 
een college van burgemeesters en 
wethouders (College van B&W). Samen 
vormen zij het gemeentebestuur. Eens in 
de vier jaar kiezen de inwoners van de 
gemeente deze gemeenteraad tijdens 
de gemeenteraadsverkiezingen. De 
leden van de raad luisteren naar wat er 
speelt in de gemeente en naar wat de 
inwoners willen. Het is daarom belangrijk 
om te stemmen op een kandidaat 
die uw belangen in de gemeenteraad 
behartigt. 

In Nieuwkoop doen de zes partijen die
nu in de gemeenteraad zitten mee
aan de verkiezingen. In totaal hebben 
de zes partijen 200 kandidaten op hun 
lijsten staan.

• Samen Beter Nieuwkoop (SBN) - lijst 1
• CDA - lijst 2
• VVD - lijst 3
• Natuurlijk Nieuwkoop - lijst 4
• D66 - lijst 5
• SGP-ChristenUnie - lijst 6
Het is aan de kiezer om te bepalen 
wie van de 200 kandidaten de 
21 raadszetels gaan bezetten! De 
kandidatenlijsten en de nummering van 
de deelnemende partijen kunt u vinden 
op www.nieuwkoop.nl/verkiezingen.

STEMMEN

Met uw stempas kunt u in elk 
stembureau in onze gemeente stemmen. 
U neemt de pas op de dag van 
stemming mee naar het stembureau, 
samen met een identiteitsbewijs. Dit 
identificatiebewijs mag ook een maximaal 
5 jaar verlopen ID-bewijs zijn. Kunt u niet 
zelf naar het stembureau komen? Dan 
kunt u iemand anders uit de gemeente 
Nieuwkoop voor u laten stemmen. U vult 
hiervoor de achterzijde van uw stempas 
in en draagt uw stempas met (een kopie 
van) uw identiteitsbewijs over aan de 
gemachtigde.

Bron: #elkestemtelt

Bron: #elkestemtelt

Bron: #elkestemtelt
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LIJST 1 SAMEN BETER NIEUWKOOP
www.samenbeternieuwkoop.nl   
info@samenbeternieuwkoop.nl

Instagram  @sbnieuwkoop
Facebook  Samen Beter Nieuwkoop
Twitter  @BeterSamen
LinkedIn  SB Nieuwkoop

VERKIEZINGSPROGRAMMA DE 3 BELANGRIJKSTE PUNTEN
Wonen, leven en leren voor jong en oud - Betaalbare, passende woningbouw in een groene, gezonde omgeving, 
veilig bereikbaar, met speelruimte voor kinderen. Levensloopbestendige woonvormen met zorg (in de buurt) en 
huiskamervoorzieningen. Kangoeroewoningen voor kinderen op het eigen erf, zoals de succesvolle mantelzorgwoningen. 
Duurzame en gezonde scholen, met ruimte voor verenigingen, kinderopvang, jeugdzorg en sport- en bewegen. 
Wegwerken van leerachterstanden door corona.

Vrije tijd voor iedereen - Wij zetten in op dorpsraad-budgetten, en beleid voor kunst en cultuur, zoals cultuurcoaches, en 
muziekonderwijs. Sportvoorzieningen behouden en zo nodig bij de voetbal natuurgras omzetten naar kunstgras. Met het 
sport- en vitaliteitsakkoord en subsidieregelingen blijven we verenigingen en vrijwilligers ondersteunen. 

Ondernemend Nieuwkoop - Naast een ondernemerspanel willen we ook een innovatiekalender circulaire economie 
introduceren. De winkelcentra Nieuwkoop en Ter Aar schreeuwen om verbeteringen, Samen Beter Nieuwkoop zet zich in 
voor investeringen van gemeente in de openbare ruimte en voor samenwerking met en tussen ondernemers.

Laura Kroes, 29 jaar uit Ter Aar. Ik ben 
groepsleerkracht en directie-ondersteuner 
op basisschool Aeresteijn in Langeraar en zet 
me graag in voor de gemeenschap. Als ik tijd 
over heb kun je mij vinden bij de plaatselijke 
voetbal- en tennisvereniging.

Welke verkiezingsbelofte staat bovenaan je lijstje?
Ik sta voor duurzaam gebouwde en gezonde scholen, en voor 
de combinatie van onderwijs en sport: één team, één taak! Ik 
zet me in voor woningbouw voor jonge gezinnen met kinderen 
en (jonge) starters, waarbij eigen inwoners voorrang hebben. 
Zelf ervaar ik hoe moeilijk het vinden van een woning voor 
starters is, dat zie ik graag veranderd. 

Waarom zijn de gemeenteraadsverkiezingen zo belangrijk?
Zo kunnen we zelf invloed uitoefenen op ontwikkelingen 
die ons lokaal raken! Zo worden wij Samen een (Nog) Beter 
Nieuwkoop!

Johan Boers, 69, woon ruim 50 jaar in 
Nieuwkoop. Ik was timmerman en werkte 
ruim 30 jaar bij de buitendienst. Inmiddels 
gepensioneerd wil ik me op een andere 
manier inzetten voor de samenleving. 
Je vindt me vaak bij de voetbal.

Welke verkiezingsbelofte staat bovenaan je lijstje? 
Een schone, veilige, groene buitenruimte waar het fijn is 
om te wonen en te zijn. Ook maak ik me er hard voor dat 
meldingen over de openbare ruimte snel opgelost worden. 
Hiervoor is een eigen buitendienst noodzakelijk. Verder 
natuurlijk dat er goede sportvoorzieningen voor iedereen zijn 
en blijven.

Waarom zijn de gemeenteraadsverkiezingen zo belangrijk?
Zo kan iedereen zijn stem laten horen en meedenken in wat 
hij of zij belangrijk vindt in onze gemeente. Voor een leefbare 
gemeente Nieuwkoop!

2 KANDIDATEN STELLEN ZICHZELF VOOR
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LIJST 2 CDA
www.cdanieuwkoop.nl 

Instagram @cdanieuwkoop
Facebook CDA Nieuwkoop

VERKIEZINGSPROGRAMMA DE 3 BELANGRIJKSTE PUNTEN
Lokale kracht - Onze gemeente wordt gevormd door geweldige initiatieven. Wij zetten ons in om deze lokale kracht 
te blijven ondersteunen en verder uit te bouwen. Dit willen wij doen door vertrouwen (terug) te geven, regels te 
verminderen of (waar mogelijk) te vervangen door ondersteuning.

Wonen - Het CDA bouwt betaalbare woningen voor starters, gezinnen en senioren. Hierbij zorgen we voor een goede 
mix van woningen op basis van de behoefte van onze inwoners. Met slimme regelingen zorgen we ervoor dat deze 
woningen financieel bereikbaar zijn. Bijvoorbeeld door het verhogen van de starterslening en het inzetten van KoopStart 
en KoopGarant.

Verkeersveiligheid - Voor het CDA is verkeersveiligheid enorm belangrijk. Daarom investeren we de komende periode 
flink in veilig verkeer. Zo zorgen we ervoor dat fietsers en voetgangers zich veilig kunnen verplaatsen. Onveilige punten 
binnen en buiten de dorpen pakken we aan. 

Ik ben Antoinette Ingwersen, 55 jaar en 
lijsttrekker voor het CDA. Samen met mijn 
man Alex, woon ik in het mooie Nieuwveen. 
Sinds 2018 ben ik met veel plezier 
wethouder in Nieuwkoop. Daarvoor was ik 
ruim 8 jaar politiecommissaris bij de politie.

Welke verkiezingsbelofte staat bovenaan je lijstje 
Ik ben gepassioneerd, betrouwbaar en vertel het eerlijke 
verhaal. De komende periode wil ik mij weer actief en met lef 
inzetten door lokale initiatieven te ondersteunen. Ik zet mij 
in voor voldoende woningen voor jong en oud, basisscholen 
behouden in de dorpen en verder bouwen aan aantrekkelijke 
dorpscentra met ruimte voor winkels, verenigingen en lokale en 
herkenbare zorg. Zo wil ik onze dorpen leefbaar houden. 

Waarom zijn de gemeenteraadsverkiezingen zo belangrijk?
Dit is hét moment om lokaal een verschil te maken, door te 
kiezen voor lokale kracht! 

Ik ben Rowan van Leeuwen, 20 jaar en 
daarmee het jongste kandidaat raadslid. Ik 
ben geboren en getogen in Nieuwveen en 
ik werk op dit moment bij de hostakwekerij 
Fransen. Daarnaast voetbal ik al jaren bij de 
Nicolaas Boys.

Welke verkiezingsbelofte staat bovenaan je lijstje? 
Ik zet mij in voor jongeren in de gemeente. Dat betekent 
investeren in levendige dorpscentra met voldoende plek om 
uit te gaan en ook investeren in betaalbare (starters)woningen. 
Daar hoort ook goed en frequent openbaar vervoer bij. Voor 
iedereen die actief is binnen het verenigingsleven, ga ik mij 
inzetten voor minder regels voor vrijwilligers en een gemeente 
die meedenkt. 

Waarom zijn de gemeenteraadsverkiezingen zo belangrijk? 
Het is belangrijk om je stem te laten gelden. Hiermee beslis je 
mee over de toekomst van jouw dorp. 

2 KANDIDATEN STELLEN ZICHZELF VOOR
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Paul Aat Saskia Glenn Kees Rik Donja Idris

Marijke van Dam, 60 jaar jong en ik 
woon al 40 jaar met ons gezin aan de 
Westkanaalweg in Ter Aar. Ik ben een 
sociaal dier en zet me graag in voor de 
mensen om me heen. In de omgeving ben 
ik bekend als rijschoolhouder. 

Welke verkiezingsbelofte staat bovenaan je lijstje? 
Mijn jarenlange ervaring met verkeer en ondernemen neem ik 
graag mee naar de gemeenteraad. Ik ga met veel zin aan de 
slag om enkele grote verkeersknelpunten aan te pakken, zodat 
er voor iedere weggebruiker een veilige thuis- of schoolroute 
is. Dan ontkom je niet aan het weren van vrachtverkeer uit de 
dorpskernen. 

Waarom zijn de gemeenteraadsverkiezingen zo belangrijk?
Ik geloof dat een beetje meer ondernemerschap Nieuwkoop 
goed zou doen. Ondernemers moeten kunnen rekenen op een 
gemeente waarbij de deur altijd open staat, met advies op maat.   

Tom de Kleer, Ik ben 24 jaar oud, woon 
in Ter Aar en werk als consultant bij een 
politiek adviesbureau in Den Haag. Daarvoor 
studeerde ik geschiedenis in Leiden. Naast 
m’n raadslidmaatschap en werk ben ik 
bestuurder bij enkele (sport)verenigingen. 

Welke verkiezingsbelofte staat bovenaan je lijstje? 
Het woningbouwtempo zo snel mogelijk opvoeren. Tuurlijk, dat 
willen alle partijen, maar snel, meer bouwen, betekent wel échte 
keuzes maken. Daar loop ik niet voor weg. Ik woon zelf nog bij 
m’n ouders thuis. Ik zie aan vrienden dat ze tegen elkaar op 
moeten bieden voor een woning, soms vertrekken naar Alphen. 
Dat doet me pijn. 

Waarom zijn de gemeenteraadsverkiezingen zo belangrijk?
Ga vooral stemmen. Er staat veel op het spel! Stem op een 
partij waarvan jij denkt dat die voor jou met veel energie en 
enthousiasme aan de slag gaat.  

LIJST 3 VVD
www.vvdnieuwkoop.nl   

Instagram @vvdnieuwkoop
Facebook  VVD Nieuwkoop

VERKIEZINGSPROGRAMMA DE 3 BELANGRIJKSTE PUNTEN
Ons doel is: ‘Een Nieuwkoop dat werkt voor jou’, omdat we vinden dat de gemeente te weinig heeft bereikt de afgelopen 
jaren. De gemeente gaat daarom veel meer actiegericht aan de slag, door te sturen op resultaat in plaats van op dikke 
ambtelijke nota’s en beleidsstukken. 

Persoonlijkere dienstverlening, met meer resultaat - voor inwoners, ondernemers, woningzoekenden en verenigingen. 
Dat doen we door advies op maat en vaste aanspreekpersonen. Het bouwtempo verhogen we fors: we lopen de 
achterstand van de afgelopen jaren in, door te sturen op aantallen, samenwerking met ontwikkelaars en inwoners met 
bouwplannen en door versneld te bouwen op braakliggende locaties. 

Veel actiever aan de slag met het versterken van de winkelcentra en bedrijventerreinen - door het pakken van een 
actievere rol, door herstructurering en het gesprek met ondernemers.

Preventie centraal in het gezondheidsbeleid - door concretere acties, gericht op het aanpakken van eenzaamheid, 
verhogen van sportdeelname en gezond oud worden. 

2 KANDIDATEN STELLEN ZICHZELF VOOR
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LIJST 4 NATUURLIJK NIEUWKOOP
www.natuurlijknieuwkoop.nl 

Facebook  Natuurlijk Nieuwkoop
Twitter @NatuurlijkNK

VERKIEZINGSPROGRAMMA DE 3 BELANGRIJKSTE PUNTEN
Bouwen en wonen - We wijzen sociale huur- en koopwoningen maximaal toe aan de eigen inwoners. We zetten hard in 
op 35 % sociale huur, 15 % middenhuur en 15% goedkope koop. 

Zorg en sport en cultuur voor iedereen - We bezuinigen niet, onder druk vanuit het rijk, op de jeugdzorg. Geen kinderen 
in de kou. We willen dat ouderen en mensen met een beperking zo lang mogelijk in hun eigen sociale omgeving kunnen 
blijven wonen. Sportaccommodaties houden we dichtbij in onze kernen en we versterken het sportaanbod in de openbare 
ruimte. We zien onze sport- en culturele verenigingen niet als een kostenpost. Investeren in sport- en cultuur is investeren 
in gezondheid en sociale ontmoeting.

Denk mee - We vinden het mee laten denken van inwoners, organisaties en bedrijven bij belangrijke beslissingen van 
groot belang. Het benutten van de kennis van inwoners over hun eigen omgeving staat bij ons voorop.

Pien Schrama, Ik woon in Nieuwveen, ben 
getrouwd, heb 2 dochters, 5 kleinkinderen en hond 
Jet. Mijn motto “je bereikt meer door - samen met 
anderen - daden van je woorden te maken”. Ik ben 
zeer betrokken als vrijwilliger en bestuurslid bij de 
Zonnebloem Nieuwveen en hospicegroep Alphen-Nieuwkoop. 
En die lokale betrokkenheid zet ik volop in bij mijn raadswerk.

Welke verkiezingsbelofte staat boven aan je lijstje?
Ik ga mij inzetten voor ons speerpunt zorg voor iedereen 
en ons speerpunt denk mee. Ik vind het heel belangrijk dat 
mensen in hun sociale omgeving kunnen blijven wonen. 
Daarom moeten we voor onze groeiende groep senioren 
levensloopbestendige woningen bouwen waarbij ruimte is om 
elkaar te ontmoeten. Met doorstroming van senioren krijgen 
we ruimte voor jongeren en blijven onze dorpen vitaal.

Waarom zijn de gemeenteraadsverkiezingen zo belangrijk?
Het betrekken van inwoners bij ingrijpende plannen is heel 
belangrijk voor mij. We moeten het met elkaar doen en 
daarom willen we als lokale partij heel goed luisteren naar de 
ideeën van inwoners en organisaties.

Gerben van Duin, Ik woon in 
Noordwijk, getrouwd, 3 kinderen, 
twee kleinkinderen en een hond. In 
2002 ben ik gestart als wethouder 
in Noordwijk. Sinds 2020 ben ik 
wethouder in Nieuwkoop voor 
Natuurlijk Nieuwkoop en heb de 
portefeuille zorg, onderwijs, sport en 
duurzaamheid.

Welke verkiezingsbelofte staat bovenaan je lijstje? 
Als wethouder Sport vind ik het verschrikkelijk belangrijk om 
mensen in beweging te krijgen. Je blijft er langer vitaal en 
gezond bij en het is een goede manier om onder de mensen 
te komen en vooral mee te doen.

Waarom zijn de gemeenteraadsverkiezingen zo belangrijk?
Het is belangrijk om te investeren in welzijn, wonen 
en kwaliteit van leven van onze inwoners maar ook in 
duurzaamheid. Daarover heeft de gemeenteraad veel te 
zeggen. Verkiezingen geven richting voor de komende jaren. 
En daarom moeten mensen vooral wel gaan stemmen.

doe mee • denk mee • leef mee

2 KANDIDATEN STELLEN ZICHZELF VOOR
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Mijn naam is Jop van der Pijl, 21 jaar en lijsttrekker 
van D66 Nieuwkoop. Ik woon al mijn hele leven met 
mijn ouders in Zevenhoven. Momenteel studeer ik 
Bestuurskunde in Den Haag. In mijn vrije tijd ben 
ik trainer bij de Basketballvereniging Novo Stars in 
Nieuwkoop, vrijwilliger voor het COC en scheidsrechter. 

Welke verkiezingsbelofte staat boven aan je lijstje? 
Ik vind het belangrijk dat wij verder gaan kijken dan morgen. Er 
staat een klimaatcrisis voor de deur. De tijd dringt om actie te gaan 
ondernemen. Ik hoop dat we hier samen onze schouders onder 
gaan zetten, jong en oud, solidair. Samen werken aan oplossingen 
voor alle generaties, dat is mijn wens. Laten we inwoners die willen 
verduurzamen helpen. Laten we investeren in onze waardevolle 
groene omgeving, duizenden bomen erbij planten en ons steentje 
gaan bijdragen op het gebied van duurzame energieopwekking. 

Waarom zijn de gemeenteraadsverkiezingen zo belangrijk?
Het wordt tijd dat we met elkaar het verschil gaan maken. D66 is 
in Nieuwkoop de enige progressieve en groene partij. Laten we 
samen de gemeente nóg mooier maken.

Ik ben Annette Pietersen, 53 jaar en momenteel 
fractievoorzitter voor D66 in Nieuwkoop. Samen 
met mijn partner, vier kinderen en twee honden 
woon ik al mijn hele leven in de gemeente. Ik 
werk bij het ministerie van VWS aan de toekomst 
van de ouderenzorg en eerstelijnszorg.  

Welke verkiezingsbelofte staat boven aan je lijstje? 
Iedere inwoner van Nieuwkoop krijgt betrouwbaar advies over 
verduurzaming van zijn of haar woning. Ik wil ervoor zorgen dat 
iedereen er in 2030 en 2040 betaalbaar warm bij kan zitten. D66 
Nieuwkoop laat niemand vallen. 

Waarom zijn de gemeenteraadsverkiezingen zo belangrijk?
In een democratie is het bij alle verkiezingen belangrijk om te 
stemmen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben de inwoners 
invloed op de toekomst van hun directe woonomgeving. Het is 
zonde om die kans voorbij te laten gaan. 

Wij hebben uw stem nodig om een sterk groen en progressief 
geluid te laten horen in de gemeenteraad.

LIJST 5 D66
d66.nl/nieuwkoop   

VERKIEZINGSPROGRAMMA DE 3 BELANGRIJKSTE PUNTEN
Goed Wonen  
De woningvoorraad versneld op peil brengen, zodat het past bij de bevolking. Meer woningen voor een- en 
tweepersoonshuishoudens. In energiewinkels krijgen alle inwoners betrouwbaar advies over verduurzaming. 

Gelukkig Leven 
Gelijke kansen voor iedereen. Beschermen van gezondheid, goed onderwijs, effectieve en toegankelijke zorg en 
aantrekkelijke dorpskernen. Persoonsgegevens van inwoners worden met de hoogste eisen beschermd. De gemeente 
gebruikt niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk. 

Groene Omgeving 
Laten we investeren in onze groene omgeving, duizenden bomen erbij planten en onze bijdrage gaan leveren met 
duurzame energieopwekking. Ruimte rond ieder dorp om een rondje in het groen te lopen. Schiphol moet krimpen! 

Instagram @d66nieuwkoop
Facebook D66-Nieuwkoop
Twitter  @D66Nieuwkoop

2 KANDIDATEN STELLEN ZICHZELF VOOR
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Gerrit Splinter, 66 jaar geboren en getogen 
in Zevenhoven. Getrouwd, 5 kinderen en 
10 kleinkinderen. HTS-e opleiding en al ruim 
35 jaar ondernemer in de telecom. Vanaf 
2019 bestuurder van de VON (Vereniging 
Ondernemers Nieuwkoop) afd. bedrijven van 
de OLM en Woerdense Verlaat.
 
Welke verkiezingsbelofte staat bovenaan je lijstje?
Bovenaan mijn lijstje staat een optimale communicatie 
tussen gemeente en inwoners. Te vaak hoor ik dat men 
niet gehoord wordt of geen antwoord krijgt. Ik wil verbinden 
en daarom mogen dergelijke zaken niet meer voorkomen. 
Daarvoor is tact nodig en die zal ik inzetten. Ik ga voor het 
“wij” gevoel.
 
Waarom zijn de gemeenteraadsverkiezingen zo belangrijk?
Mensen kiezen voor mensen of verbinden zich met mensen. 
Belangrijk is het om voor mensen te kiezen die iets hebben 
met de gemeente of woonkern en zich daarvoor willen 
inzetten. 

Ik ben Elias van Belzen, getrouwd met 
Franielle Kroon en in het rijke bezit van 3 
prachtige dochters en een stoere zoon. 42 
jaar oud en ben manager van pensioen- en 
inkomens-professionals. Sinds 2007 mocht 
ik het gezicht van de SGP-ChristenUnie in 
Nieuwkoop zijn. 

Welke verkiezingsbelofte staat bovenaan je lijstje?
Minder hard stijgende gemeentelijke lasten. De afgelopen 
jaren heb ik meerdere keren gepleit voor meer grip op lokale 
belastingen. Dat is niet eenvoudig maar wel belangrijk in een 
tijd met gierende inflatie. 

Waarom zijn de gemeenteraadsverkiezingen zo belangrijk?
Onze inwoners krijgen de kans om hun stem uit te brengen en 
hebben zo invloed op onze samenleving. Beoordeel de partijen 
op het waarmaken van hun verkiezingsbeloften en niet op 
goedkope verkiezingspraatjes of enorme promotiecampagnes.
Eerlijk handelen, een luisterend oor en aandacht voor 
kwetsbare mensen. Dat is belangrijk. Daar sta ik voor.

LIJST 6 SGP-CHRISTENUNIE

Facebook  SGP Christenunie Nieuwkoop
Twitter  @SGPCUNieuwkoop

www.nieuwkoop.christenunie-sgp.nl

         Els Okker             Gerrit Splinter               Elias van Belzen          Joop Bloed  Bert Bartels   André van Aarle 

VERKIEZINGSPROGRAMMA DE 3 BELANGRIJKSTE PUNTEN
Zorg houdt niet op als het geld op is - Wij willen een samenleving waarin iedereen ertoe doet en meedoet. Zorg 
zo dicht mogelijk bij onze inwoners organiseren én optimale keuzevrijheid, zodat de hulp kan worden gekozen die 
gewenst is. U moet op zorg kunnen blijven rekenen als het geld vanuit de landelijke overheid op is.
 
Ruimte voor ondernemers om te ondernemen - Het MKB is onmisbaar voor werkgelegenheid, de lokale economie 
en voor de leefbaarheid. Zij moeten hun bedrijf op de bestaande locatie kunnen uitbreiden. We hebben met de 
Metaalvakschool (Techniekhuis) een pareltje in huis. Dit willen we maximaal ondersteunen zodat jongeren als 
vakmensen kunnen worden opgeleid.
 
Geen zonnevelden op onze groene open ruimtes - Wij willen zorgvuldig omgaan met de aarde maar dienen in een 
realistisch tempo ruimte maken voor schone energie. We zetten in op zon op daken. Wij zijn tegen het aanleggen 
van zonnevelden in ons mooie open landschap. 

2 KANDIDATEN STELLEN ZICHZELF VOOR
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STEMLOCATIES
Vervroegd stemmen op maandag 14 maart en dinsdag 15 maart
U kunt uw stem uitbrengen bij één van de onderstaande drie 
stembureaus in de gemeente Nieuwkoop. De stembureaus zijn 
open van 07.30 tot 21.00 uur.
• Kaleidoskoop, De Verbinding 2, Nieuwkoop
• Gemeentekantoor Ter Aar, Aardamseweg 4, Ter Aar
• Gemeentehuis Nieuwveen, Teylersplein 1, Nieuwveen

Stemmen op woensdag 16 maart
U kunt uw stem uitbrengen in ieder willekeurig stembureau in
de gemeente Nieuwkoop. De stembureaus zijn open van
07.30 – 21.00 uur (met uitzondering van het mobiele stembureau).

• Kaleidoskoop, De Verbinding 2, Nieuwkoop
• De Rank, Reghthuysplein 19, Nieuwkoop
• Ipse de Bruggen, A.H. Kooistrastraat 130, Nieuwveen
• Kaleidoskoop Theaterzaal, De Verbinding 2, Nieuwkoop
• De Rietzanger, Theresiahof 9, Noorden
• De Schutse, Korte Meentweg 17, Woerdense Verlaat
• IKC De Vaart, Beverlanderhof 28, Ter Aar
• Parola, Langeraarseweg 37, Ter Aar
• Koeleman Potplanten B.V., Rozenlaan 4, Ter Aar
• Gemeentekantoor Ter Aar, Aardamseweg 4, Ter Aar
• De Ringkant, Hazeweg 1, Nieuwveen
• Gemeentehuis Nieuwveen, Teylersplein 1, Nieuwveen
• Party-Centrum ’t Trefpunt, S. van Drielstraat 4, Zevenhoven
• Mobiel stembureau Vrouwenakker, Cin in Wonen 
 07.30 - 11.30 uur en 18.00 - 20.30 uur, Noordeinde, 

Parkeerplaats Tochtpad 12.30 - 16.30 uur.

Alle stemlocaties, met uitzondering van De Schutse en het 
mobiel stembureau, zijn toegankelijk voor mindervaliden.

WIST U DAT …
• Nieuwkoop 29290 inwoners heeft en dat daarvan 23680  

inwoners mogen stemmen;  
• de vaste stembureaus in Nieuwkoop op woensdag 
 16 maart open zijn van 07.30 uur tot 21.00 uur en dat u 
 ook uw stem uit kunt brengen bij een mobiel stembureau. 
• U op maandag 14 en dinsdag 15 maart van 07.30 uur tot 

21.00 uur op drie verschillende plekken in de gemeente 

(Nieuwveen, Nieuwkoop en Ter Aar) vervroegd kunt 
stemmen. 

• bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 de opkomst in 
Nieuwkoop 58,13% (13.134 mensen kwamen stemmen) was 
en dit landelijk op 54,97% lag. 

• er in 2018 in Nieuwkoop 155 voorkeurstemmen nodig 
waren om in de gemeenteraad te komen.

FEESTELIJKE VERKIEZINGSAVOND 16 MAART 
Gemeente nieuwkoop doet mee aan het landelijke experiment 
‘Centraal tellen’. Dit houdt in dat er op woensdag 16 maart 
op partij niveau wordt geteld en op donderdag 17 maart op 
kandidaat niveau. Op 16 maart maken we na 21.30 uur per 
stembureau bekend hoeveel stemmen er zijn behaald op partij 
niveau. Dit doen we op een feestelijk manier onder het genot van 
een hapje en een drankje in het gemeentehuis. U bent van harte 
welkom vanaf 21.30 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen.

Bron: #elkestemtelt

Bron: #elkestemtelt

Bron: #elkestemtelt
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