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CDA Baarn is een lokale partij,
geworteld in de Baarnse samenleving,
met als extra een goed bruikbaar
netwerk met buurgemeenten,
provincie en Rijk.
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Duurzaamheid
Goed rentmeesterschap
Vooropgesteld: Baarn is een duurzame gemeente. Veel maatregelen
zijn dan ook al opgenomen in gemeentelijk beleid, mede door onze
wethouder Mariska de Koning. Een deel van de maatregelen staat
ter discussie en is dus onderdeel van onze campagne. Linksom of
rechtsom, duurzaamheid is wat het CDA Baarn betreft gewoon goed
rentmeesterschap.
--- Mariska de Koning
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1. Duurzaamheid
Het principe van lenen
Wij hebben de aarde in bruikleen en je gaat in dat geval zo verstandig mogelijk om met
alles wat de aarde ons biedt. Daarbij is het de verantwoordelijkheid van ieder individu om
zijn gedrag aan te passen, zodat wij de aarde kunnen doorgeven. In dezelfde staat als wij
haar kregen, liefst beter. Daarom zal de overheid waar mogelijk de burgers prikkelen om
duurzaam gedrag te ontwikkelen. Dat betekent niet smijten met subsidie. Want het is en
blijft de verantwoordelijkheid van de burgers zelf. Denk eerder aan verantwoord en met
een deugdelijke afweging (tijdelijk) stimuleren.

1.1 Gemeentelijk beleid
• Baarn is een duurzame gemeente. Daarom hebben alle partijen het 10-puntenplan
duurzaamheid ondertekend. Dus ongeacht de uitslag van de
gemeenteraadsverkiezingen zullen de punten stap voor stap worden gerealiseerd.
• CDA Baarn wil de subsidie voor het ‘Duurzaam bouw loket’ en voor ‘Natuur- en Milieu
educatie Centrum de Groene Inval’ voortzetten.
• Bij aanschaf van nieuwe gemeentelijke voertuigen stelt het CDA Baarn voor om te
kiezen voor voertuigen die rijden op elektriciteit of natuurgas.
• Als riooldelen in de gemeente vervangen moeten worden, dan scheiden wij hemelwater
en afvalwater.
• Regenwater vangen wij zo veel mogelijk op eigen terrein op.
• Hemelwater moet zo veel als mogelijk direct in de grond worden opgenomen. Dat doen
wij door onder andere burgers te prikkelen om stenen in tuinen te vervangen door
groen.
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• Waar mogelijk plaatst de gemeente Baarn zonnepanelen op haar gebouwen. Wij
vervullen zo een voorbeeldfunctie voor duurzame energieopwekking.
• Wij stimuleren projecten voor collectieve energieopwekking, zoals bijvoorbeeld het
‘postcoderoos project’ en ‘Energiek Baarn’.
• De gemeente steunt het Baarns Klimaat Akkoord (BKA). Dit is een lokale vertaling van
het internationale klimaatakkoord van Parijs en het Nationale Energieakkoord. Een
lokaal akkoord met als doel om in 2030 klimaatneutraal te zijn in Baarn. Een Baarnse
alliantie van overheid, ondernemers, organisaties en inwoners slaan de handen ineen
om dit doel te bereiken. Een ambitieus, maar haalbaar doel, al zullen hiervoor nog forse
stappen gezet moeten worden en is versnelling nodig.
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Veiligheid
Hoeveel privacy ruil je in?
Iedereen moet zich in Baarn veilig kunnen voelen. Of je op de fiets
door Baarn rijdt, tegen het vallen van de avond door het Cantonspark
moet, of ’s nachts thuis op één oor ligt. Maar overal camera’s
ophangen, brengt andere verworvenheden van burgers in het
gedrang. Wat is verstandig?
--- Anna Ruighaver
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2. Veiligheid
2.1 Veiligheidsmaatregelen
• Het CDA Baarn wil vandalen liefst ‘op heterdaad’ betrappen. Hoe? Door mobiele
camera’s zichtbaar en onzichtbaar op te stellen. Waar? Juist op hangplekken waar met
regelmaat vernielingen gedaan worden. Denk aan het Cantonspark, de Kleine Kom of
de Pekingtuin. De camera’s helpen enorm bij de preventie, opsporing en identificatie
van de dader(s).
• Herstelkosten vaker op de dader(s) verhalen. Deze kosten ook regelmatig publiceren
om inzichtelijk te maken wat vandalisme onze maatschappij kost.
• Het CDA Baarn wenst goede zichtlijnen op probleemplekken. Wat dat betekent? Door
bosjes, takken en groen laag te snoeien, wordt het zicht voor een wandelaar of
parkbezoeker verruimd. Dat vergroot het gevoel van veiligheid en vereenvoudigt de
sociale controle.
• Fietsen door Baarn is niet overal even veilig. De huidige paden zijn op veel plekken te
smal voor de huidige fietsdrukte en –snelheden (denk alleen al aan de eBike).
Verbreding en aparte stroken voor verschillende snelheden zijn daarom nodig.
• CDA Baarn is voorstander om het hardrijdende sluipverkeer te weren. En niet door
fietsers te gebruiken als levend schild, zoals nu vaak het geval is. Fietsers voelen zich
zo op te veel plaatsen vogelvrij. Verbetering van de fietsveiligheid, vraagt daarbij om
een regionale aanpak wat het CDA Baarn betreft.

2.2 Beleid en initiatieven waar CDA Baarn achter staat
• De gemeente (en de zittende fractieleden van CDA Baarn) stimuleert en ondersteunt
Baarnaars bij het verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en voor hun omgeving.
Inwoners, politie en gemeente gaan met elkaar in gesprek over de veiligheid in de
buurten. Baarn informeert inwoners actief over preventieve maatregelen en laat
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inwoners meedenken en meewerken aan oplossingen voor veiligheidsvraagstukken. Dat
kan bijvoorbeeld met een buurtschouw, het opzetten van WhatsApp-groepen of
stimulering van ‘honden-uitlaat-controle’.
• Preventie en aanpak van radicalisering zijn onder andere door inbreng van de CDA
Baarn fractie als prioriteit opgenomen in het gemeentelijke veiligheidsbeleid.

Voor CDA Baarn gaat veiligheid niet boven alles. De maatregelen die wij voorstaan zijn
altijd een afweging van verschillende, zwaarwegende belangen. Zo kan veiligheid op
gespannen voet staan met de privacy van onze inwoners. Neem de privacy van
cafégangers en het gevoel van onveiligheid dat dit soms op straat kan veroorzaken bij
oudere Baarnaars. Of de fietsveiligheid en het gekoesterde groen in ons dorp. Het CDA
Baarn weegt daarom de (lokale en regionale) mogelijkheden voor elke situatie en iedere
plek zorgvuldig af.
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Zorg voor elkaar
Vangnet, geen hangmat
De overheid heeft traditiegetrouw een zorgtaak, zo vindt het CDA
Baarn. Die taak is meer divers dan je zou verwachten. Denk aan
zorg voor veiligheid, voor goede faciliteiten, gevarieerdsamengestelde buurten, makkelijk te begrijpen procedures, veilige
fietspaden en (mantel)zorg voor hulpbehoevenden. Het CDA Baarn
wil zorgen dat iedereen in de maatschappij zo zijn steentje kan
bijdragen. En als dat echt niet meer kan, dan zorgen wij voor een
vangnet, zodat iedereen in Baarn een waardevol leven kan blijven
leven.
--- Rik van Hardeveld

Baarn
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3. Zorg voor elkaar
3.1 Zorg voor onze senioren
• Het aantal verpleegplekken voor tijdelijke en/of permanente opname van senioren in
Baarn verhogen. Nu kan het voorkomen dat iemand in de laatste fase van zijn of haar
leven opgenomen wordt buiten onze gemeentegrenzen. Dat is – wat CDA Baarn betreft
– onacceptabel.
• Het aantal ouderen met dementie neemt toe in onze gemeente. Wij zien het als onze
taak om hen goed te blijven ondersteunen. Inmiddels mag onze gemeente - mede door
toedoen van CDA Baarn - het predicaat dementievriendelijke gemeente voeren. En het
CDA Baarn wil deze maatregelen liever vandaag dan morgen uitvoeren.
• Alle Baarnaars die de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken krijgen een informatiepakket,
waarin zij worden opgeroepen hun talent en kennis in te zetten voor de gemeenschap.
Zo kan deze groep bijvoorbeeld ondersteuning bieden bij de aanpak van eenzaamheid
en sociaal isolement.

3.2 Bouw nieuw, met zorg
• CDA Baarn gelooft in de participatiemaatschappij. Iedereen draagt zijn steentje bij, ook
in de zorg voor elkaar. Om dat te doen kiezen wij ervoor om woonwijken zo te bouwen
en inrichten dat oud en jong daar een plek vindt. Want het is dan gemakkelijker om op
elkaar te letten, voor je buurman of buurvrouw te zorgen en eenvoudige ondersteuning
te bieden. Denk aan het vuil buiten zetten of de een pakketje aannemen. Dat kan met
eenvoudige maatregelen. Neem bijvoorbeeld twee duplex woningen met een lager
aantal m2 op in een rijtje nieuwbouwwoningen. Zo maak je mantelzorg veel
eenvoudiger. Om dit soort gemengde wijken te realiseren, wil het CDA Baarn afspraken
maken met woningcorporaties.
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• Het CDA Baarn wil ‘buurtkamers’ stimuleren. Dit zijn ontmoetingsruimtes waar
buurtbewoners elkaar beter kunnen leren kennen en gezamenlijk activiteiten kunnen
ondernemen. Vrijwilligers ondersteunen hierbij.

3.3 Zorg voor duidelijkheid
• Het CDA Baarn staat voor heldere en snelle procedures voor woningaanpassingen, in
en buiten de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
• Het CDA Baarn is voorstander om de gemeentelijke procedures en formulieren nog
eenvoudiger te maken. Geen overbodige luxe voor mensen die hier mogelijk moeite
mee hebben (laaggeletterden) of op latere leeftijd kunnen krijgen (denk aan onze
senioren).
• Het CDA Baarn vindt dat de gemeente haar adviesorganen regelmatig kritisch tegen het
licht moet houden.

3.4 Zorgen voor veiligheid
• Net als in de grote steden heeft Baarn een aantal hangplekken. Denk aan de Pekingtuin
of het Cantonspark. Het alcoholgebruik zorgt hier af en toe voor overlast. Als dit
structureel wordt, dan wil het CDA Baarn hier een gebiedsalcoholverbod instellen. Een
zelfde maatregel ziet het CDA Baarn voor de route tussen het station en het
uitgaansgebied in het centrum van Baarn.
• Wij hebben in Baarn geen coffeeshops. En dat wil het CDA Baarn ook graag zo houden.

3.5 Zorgen is werken en meedoen
• Wie kan werken werkt. Zo eenvoudig. De gemeente Baarn zorgt daarnaast voor de
kwetsbare inwoners, maar stimuleert daarbij wel hun eigen kracht en
verantwoordelijkheid. Dus de gemeente biedt een vangnet, geen hangmat.
12
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• Als een inwoners hulp ontvangt van de gemeente, dan worden zijn of haar problemen
integraal aangepakt.
• Mensen die laaggeletterd zijn, vinden het lastig om mee te doen in de samenleving. Het
CDA Baarn wil deze laaggeletterdheid aanpakken, uiteraard in samenwerking met
omliggende gemeenten.

3.6 Zorg voor onze vrijwilligers
• Vrijwilligers zijn de kampioenen van de sterke samenleving. Sportverenigingen,
culturele en maatschappelijke organisaties, maar ook scholen en kleinschalige
initiatieven zouden vaak niet mogelijk zijn zonder deze vrijwillige inzet. Het CDA Baarn
steunt het vrijwilligerswerk door onnodige regels voor hen en voor verenigingen te
schrappen. Regels voor onkostenvergoeding van vrijwilligerswerk worden zo veel
mogelijk versoepeld.

13

Baarn

Wonen
Samen wonen in verzorgd Baarn
Het vorstelijke Baarn nu en voor toekomstige inwoners bewoonbaar
houden. Dat is de opgave waar we voor staan. Het inwoneraantal zal
de komende jaren stijgen. Bouwen in de bossen is voor CDA Baarn
geen optie. Maar hoe maken wij plek in Baarn en kunnen wij de
behoefte aan extra starterswoningen rijmen met de vergrijzing en de
participatiemaatschappij die wij allen zien ontstaan? CDA Baarn
maakt een keuze. Door af en toe een degelijke afweging te maken.
En soms door een pand uit de weg te ruimen, ‘de rotte kies trekken’
heet dat inmiddels in Baarns bestuurdersjargon.
--- Rik van Hardeveld
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4. Wonen
4.1 Wonen op de Noordschil
Het CDA Baarn wil het huidige inwonertal blijven huisvesten. De prognose tot 2030 is dat
Baarn door kleinere gezinssamenstellingen 800 tot 1.000 extra woningen nodig heeft. Op
de Noordschil, langs de A1 is een woningbouwlocatie van 20 hectare die ruimte biedt aan
ruim 300 tot 350 woningen. Over deze locatie heeft het CDA Baarn nog wel vragen die
uitgezocht moeten worden. Hoe zit het bijvoorbeeld met fijnstof? Wat is de impact op de
omliggende omgeving? Hoe zit het met geluidsoverlast van de aanpalende snelweg? Maar
in aanleg is dit een mooie locatie voor woningbouw.

4.2 Wonen in plaats van bedrijven
Daarnaast is het CDA Baarn voor een actieve zoektocht naar zogenaamde
‘inbreidingslocaties’. Dat zijn plekken in de bebouwde kom van Baarn die geschikt gemaakt
kunnen worden voor woningbouw. Soms is dat een locatie waar nog geen gebouw staat.
Soms kan een bestaand (bedrijfs)pand verbouwd tot één of meer woningen. Dat vraagt wel
wat van alle partijen, maar CDA Baarn is bereid daar in door te pakken. Zo kan wellicht
een aantal bedrijven goed, zo niet beter ondernemen aan de rand van Baarn.

4.3 Goed verzorgde en begaanbaar openbare ruimte
‘Vorstelijk Baarn’ is een slogan die verplichtingen schept, zo vinden wij. Dat betekent dat
wij veel tijd en aandacht moeten besteden aan het begaanbaar houden van onze openbare
ruimte, de wegen, trottoirs, fietspaden en parkeerplekken. Fietspaden moeten vrij van
overhangende takken zijn, trottoirs en parkeerplekken vrij van omhoog groeiende wortels.
Alleen zo kunnen mensen die slecht ter been zijn, maar ook inwoners met een
kinderwagen of fiets zich veilig en vorstelijk verplaatsen over de openbare weg.
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4.4 Wonen, sport en kunst
Een gemeente kan wat het CDA Baarn betreft het verschil maken als het gaat om sport,
spel en kunst. Dat geldt ook voor mensen met een beperkte beurs. De gemeente faciliteert,
biedt programma’s aan, legt sportaccommodaties aan en een ontmoetingsplek voor de
jeugd. Zo wordt aan de Geerenweg, bij het basketbalveld, een zogeheten Pannaveld
aangelegd. . Daarnaast blijft de gemeente gezondheidsprogramma’s zoals ‘B.Slim’, ‘Fit in
90 dagen’ en GALM ondersteunen.

4.5 Dubbel gebruik van de IJsbaan
De gemeente moet slim omgaan met de beperkte financiële middelen. Zo kom je
automatisch uit op een bredere bestemming voor het ijsbaanterrein. Dubbel gebruik zo je
wilt. Door te investeren in een betere ondergrond kan de ijsbaan in Baarn ’s winters
gebruikt worden als ijsbaan en de rest van het jaar dienen als een skeeler- en
rolschaatsbaan. Of voor handboogschieten, jeu de boules, hondentrainingen, paardensport
en kortdurende evenementen, een jeugdhonk voor 12- tot 18 jarigen. Dan zijn er
mogelijkheden genoeg.

4.6 Veilig spelen rond je woning
Uiteraard wil CDA Baarn goede en veilige speelmogelijkheden in elke buurt. Een speelplek
is niet hetzelfde als ‘zo veel mogelijk’ toestellen. Het gaat ook gewoon over ruimte waar je
veilig kan spelen. Speelplekken moeten functioneren als ontmoetingsplek voor jong en
oud. Het CDA Baarn wil hierbij de buurt betrekken. Voor de oudere jeugd wil het CDA
Baarn op verschillende plaatsen jongeren-ontmoetings-plekken (JOP’s) in laten richten,
waarbij aandacht is voor het voorkomen van overlast. CDA Baarn wil verkeersovertreders
in buurten waar kinderen spelen strenger aanpakken. Dat geldt wat ons betreft ook op en
rond sportparken.
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4.7 Aandacht voor de jeugd
Baarn biedt goed onderwijs voor peuters en kleuters. CDA Baarn is voor het invoeren van
de ‘voorschool’, met speciale aandacht voor taal en ontwikkeling. Kinderen tussen twee en
vier jaar krijgen recht op een aantal dagdelen voorschool, met de mogelijkheid voor
aanvullende opvang voor ouders die dat willen. In de voorschool is aandacht voor taal en
ontwikkeling.
Het CDA Baarn stimuleert en faciliteert initiatieven die de ontwikkeling en het welbevinden
van kinderen en kwetsbaren bevorderen. Bij de ontwikkeling van beleid voor het sociaal
domein is het belangrijk gebruik te maken van kennis van sport(bege-)leiders,
onderwijsmedewerkers en geestelijk verzorgers over uiteenlopende gezinsproblematiek.
Zij opereren in de haarvaten van de samenleving en kunnen sleutelfiguren zijn in
gezinsomstandigheden. Het CDA Baarn vindt dat ieder kind zich moet kunnen ontwikkelen
via sport, muziek, toneel of andere culturele vorming. De gemeente draagt er (mede-) zorg
voor dat toegang tot sport en cultuur financieel mogelijk is en blijft.
Voor CDA Baarn zijn daarbij laag-drempeligheid, maatwerk en samenwerking tussen
hulpverleners belangrijke voorwaarden. Het Lokaal Team en het Centrum voor Jeugd en
Gezin dragen er zorg voor dat de drempel om hulp te zoeken laag is, en dat zorg ‘licht’ is
waar dat kan en ‘zwaarder’ is waar nodig. Lokaal Team en Centrum voor Jeugd en Gezin
stellen hun jaarplannen op in samenspraak met de Baarnse huisartsen.

4.8 Samen wonen
Er is het CDA Baarn veel aan gelegen om onze gemeente aantrekkelijk te houden voor
alle generaties. Zo stimuleren wij ‘gemengd wonen’ om participatie en burenhulp te
realiseren. Wij streven daarbij naar, wat wij noemen: participatie wijken. In dit soort wijken
moet ruimte zijn en blijven voor de verschillende generaties. Het CDA Baarn wil bij de
aanleg of aanpak van een woonwijk het woningaanbod goed afstemmen op de behoefte
van de gehele samenleving en niet alleen van alleen jongeren of alleen senioren.
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Omdat jongeren, senioren, gezinnen met en zonder kinderen dicht bij elkaar wonen
kunnen zij eenvoudiger voor elkaar zorgen, mocht dat nodig zijn. Al was het maar met het
aan de straat zetten van het huisvuil of het aannemen van een pakketje.

4.9 Rotte kiezen trekken
En dan een laatste belangrijk punt. Het straatbeeld in Baarn wordt op een aantal plekken
ontsierd door sterk verwaarloosde en verpauperde gebouwen. Wij noemen dat de rotte
kiezen. Het CDA Baarn maakt zich hard voor het oormerken van dergelijke panden tijdens
de jaarlijkse gemeentelijke schouw, waarna maatregelen voor opknappen (wij zijn zuinig
op ons erfgoed) of afbraak genomen kunnen worden.
En die aanpak werkt. Neem bijvoorbeeld de bouwval in de steeg van de Nieuw Baarnstraat
of de voormalige brandstofhandel van Koffie. Het ‘trekken van deze rotte kiezen’ leek
simpel. Helaas kon dit vaak niet zonder bestuurlijke dwang, juridische tegenstand en een
hele lange adem. Zo zijn er meer panden die geoormerkt zijn en op termijn kunnen dienen
als locatie voor woningbouw.
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Economie en ondernemen
Groen en vorstelijk Baarn
Baarn is een aantrekkelijke plek om te wonen, maar zeker ook om te
ondernemen. Wat ons betreft vraagt een aantrekkelijk
ondernemersklimaat in Baarn om een positieve grondhouding van de
gemeente ten opzichte van uitbreidingsplannen van bedrijven. CDA
Baarn zegt daarom “ja, … tenzij”. Dat zie je terug in onze keuzes.
--- Rene van Wijk
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5. Economie en ondernemen
5.1 Soestdijk als onderneming?
Eind 2017 is de sleutel van ons geliefde Paleis Soestdijk overgedragen aan een
onderneming. De plannen voor Paleis Soestdijk, zoals die er nu liggen, bieden meer dan
alleen mooie kansen voor meer economische ontwikkeling, werkgelegenheid en
woningvoorraad. Bestemmingsplannen kunnen een afspiegeling zijn van zowel de
belangen van de ondernemer als respect hebben voor de omliggende natuur. Het is voor
Baarn van groot belang hier zowel faciliterend als sturende in te zijn. Dat is precies de rol
die CDA Baarn kan invullen.

5.2 Ondernemersklimaat
Achthonderd tot duizend woningen bouwen is een grote uitdaging in Baarn. De Noordschil
is daarbij een mogelijke locatie. En toch wegen wij ook de mogelijkheden van de bedrijven
mee. In mogelijke planvorming moet wat het CDA Baarn betreft ook ruimte zijn voor
expansie van bedrijvigheid op deze locatie. Waarbij aangegeven dat Baarn minder
geschikt is voor (zwaardere) industrie, maar juist uitstekend voor kennisintensieve- en
dienstverlenende organisaties, vergaderen, zorgorganisaties en voor ambachtelijk werk.

5.4 Extra kansen eigen ondernemers
CDA Baarn wil graag de lokale ondernemers helpen. Daar waar mogelijk vragen wij de
gemeente om bij het verstrekken van opdrachten ook de Baarnse bedrijven een offerte uit
te laten brengen. Bij gelijkwaardige offertes gunt de gemeente wat ons betreft de opdracht
aan een lokale ondernemer.

20

CDA BAARN VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022

5.5 Het nieuwe winkelen
Baarn heeft een dynamisch winkelcentrumgebied. Het CDA Baarn wil het winkelcentrum
‘indikken’, door de uiteinden van Laanstraat en Brinkstraat een gemengde bestemming te
geven. Afhaalcentra voor e-winkelen aan de rand van Baarn. Voor kleinere ‘afhaalproducten’ zijn afhaalcentra wel in het centrum mogelijk.

5.5 Regionale economie
Amsterdam loopt vol met zijn toeristen. Baarn kan dienen als ‘overloop’-locatie van deze
toeristen. Om dit te bewerkstelligen, zal het CDA Baarn waar mogelijk de samenwerking
zoeken met de Amsterdamse toeristenorganisaties.

5.6 Financieel gezond Baarn
CDA Baarn staat net als het landelijk CDA voor goed rentmeesterschap. We geven graag
geld uit, maar alleen geld dat we ook verdienen. Uitgangspunten voor het gezond
financieel beleid zijn: zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale
lasten. Wij doen niets op de pof.
Een logische vertaling van ons standpunt over geld zie je ook in de Onroerend Zaak
Belasting (OZB). Dit is de belasting die je betaalt als je een woning, gebouw of perceel
grond bezit, hebt of huurt. Het CDA Baarn vindt dat de OZB met niet meer mag stijgen dan
het inflatiepercentage.

5.7 Bereikbaarheid Baarn
Het rijks- en provinciale autowegennet raakt steeds verder overbelast. Zinvoller is het
daarom te investeren in openbaar vervoer en stimuleren van woon-/werkverkeer per fiets.
Hiervoor is een netwerk van snelle fietsroutes nodig, dat snelle verbindingen mogelijk
maakt met Amersfoort, Hilversum, Almere en Amsterdam. Hiertoe moet samen
opgetrokken worden met andere gemeenten, de provincies Utrecht en Noord Holland en
met de Rijksoverheid.
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Op bijgaande foto de kandidaten voor de plaatsen 1 tot en met 6. Van links naar rechts (met hun
plaats op de lijst): René van Wijk (3), Anna Ruighaver (4), Johan Laseur (6, Mariska de Koning (2),
Rik van Hardeveld (1), Jaap Jonkers (5).
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Blijf op de hoogte!
Volg @CDABaarn en het nieuws rond het verkiezingsprogramma op
onze social media kanalen.

En bekijk onze campagnewebsite www.cdabaarn.nl
voor meer informatie over onze kandidaten en verkiezingsthema’s

