
3 jaar Doe mee! – Lokaal maken we het verschil
Durf te kiezen!
Politiek draait ook om het maken van 
keuzes. Problemen benoemen, met 
elkaar in gesprek gaan en vervolgens 
transparant zijn in je afwegingen. Op 
deze manier zijn er veel slepende 
kwesties verder gebracht en hebben 
we mooie resultaten geboekt. Zo zijn 
er in Kinderdijk eindelijk echt stappen 
gezet zoals het invoeren van vergun-
ning parkeren. Krijgen onze vereni-
gingen extra ondersteuning doordat 
ze geen OZB meer hoeven te 
betalen. Hijsen we nu ook in Molen-
landen de regenboogvlag en gaan 
we hierover met elkaar in gesprek. 
Mogen de terrassen ook in voormalig 
Molenwaard op zondagochtend 
gewoon open zijn. En hebben we de 
lokale belastingen voor onze inwo-
ners laag weten te houden. 

Altijd in gesprek
In 2018 zeiden we het al. We komen 
terug. We blijven jullie opzoeken om 

in gesprek te gaan. En dat hebben we 
de afgelopen jaren gedaan. Corona 
was ook voor ons een vervelende 
spelbreker. Maar daar verzonnen 
we wat op. Met onze gele caravan 
hebben we jullie opgezocht. Op de 
lokale markten, koffie erbij en met 
elkaar in gesprek over wat er speelt. 
En nu de besmettingscijfers weer 
sterk oplopen kiezen we ervoor om 
te wandelen met inwoners door onze 
dorpen en die ene stad. 
Zo blijf je ons overal tegenkomen.

En nu verder!
Met elkaar hebben we de afgelopen 
jaren veel voor elkaar gekregen. 
Maar we zijn nog lang niet klaar. Er 
zijn nog uitdagingen genoeg. Zo 
moeten we nog veel meer woningen 
bouwen en moeten we met elkaar de 

leefbaarheid van onze dorpen en stad 
op orde houden. Dit gaat ons alleen 
lukken als iedereen mee doet.  
Op 16 maart 2022 mag je weer naar 
de stembus.
Doe jij ook mee?
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Echte lokale politiek
Samen met het CDA en de VVD 
vormden we vanaf 1 januari 2019 
het nieuwe gemeentebestuur. En we 
gingen het anders doen. Er werd een 
samenlevingsprogramma opgesteld 
samen met onze inwoners en onder-
nemers. Tijdens koffiemomenten, 
100waard gesprekken en meet-ups 
met jongeren werd deze gezamenlij-
ke agenda opgesteld die we gingen 
uitvoeren. En we kozen voor lokaal 
maatwerk. Ieder dorp (en die ene 
stad) kreeg een eigen agenda. 
Ook gingen we aan de slag met een 
nieuwe bestuurscultuur. Een cultuur 
van openheid, toegankelijkheid en 
doortastendheid. Een cultuur waar 
problemen van inwoners worden 
gehoord en waar we die samen 
proberen op te lossen. 

Tijdens de gemeenteraadsverkie-
zingen van 2018 werden wij uit 
het niets de grootste partij van 
Molenlanden. Bijna 4.500 inwoners 
stemden op ons en hadden vertrou-
wen in de kracht van Doe mee!: 
uitdagend, fris, actief en met lef.  
We beloofden het anders te gaan 
doen. Het was tijd voor echte lokale 
politiek. Politiek van en aan de 
keukentafel. Vanuit het diepe besef 
dat we alleen samen verder komen. 
Samen met onze inwoners, vereni-
gingen en bedrijfsleven. Het einde 
van deze raadsperiode nadert en 
daarom hoogste tijd om de balans 
op te maken. 

en nu verder!


