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waterland
laura bromet (44)
partij: GroenLinks
aantal zetels: 3 van de 17
plek op de lijst: 1

‘Als welwillende burger ben ik in
2003 al een lobby begonnen om
een Brede School te openen in
Ilpendam. Er waren problemen
met de huisvesting van verschil-
lende clubs, zoals de peuter-
speelzaal, de kinderopvang en de
school. Ik heb het daarna als
raadslid voor elkaar gekregen om
een nieuw gebouw neer te zetten
waar al die instanties een plek
kregen. En het leukste is dat de bi-
bliotheek die al uit het dorp ver-
dwenen was, weer terugkwam.
Daar ben ik trots op. Mijn doel is
om van Waterland de duurzaam-
ste gemeente te maken van Ne-
derland.’

venlo
vera tax (42)
partij: PvdA
aantal zetels: 6 van de 39
plek op de lijst: 1

‘Ik ben wars van machtspolitiek.
Standvastigheid, daar draait het
om.Twee jaar geleden wilden ze in
Venlo een gloednieuw voetbalsta-
dion bouwen. De gemeente moest
daar 15 miljoen in investeren, dat
leek mij een slecht idee.Zeker in
crisistijd. De VVD zei: als Vera Tax
niet voorstemt, trekken we de
stekker uit de coalitie. Ik zei: doe
maar, ik verander niet van mening.
Toen is voor het eerst in de Ven-
lose geschiedenis de coalitie ge-
vallen. Uiteindelijk is die weer bij
elkaar gebracht, maar het stadion
is er niet gekomen en belangrijker
nog: die 15 miljoen zijn niet in rook
opgegaan.’

oud-beijerland
piet van leenen (66)
partij: SGP
aantal zetels: 3 van de 19
plek op de lijst: 5

‘Mijn motto is: alles wat je samen
kán doen, moet je gewoon samen
doen. Mijn kracht in de gemeente-
raad is het samenbindende efect
en de langetermijnstrategie. Om
een gemeente financieel gezond
en vitaal te houden, is een strategi-
sche planning noodzakelijk. Daar
zijn we de afgelopen jaren prima in
geslaagd; we zien in Oud-Beijer-
land heel weinig extreme beslui-
ten, omdat we een gestructureerd
beleid hanteren dat eigenlijk
raadsbreed wordt gedragen. Ook
nu ligt er weer een nieuw plan,
voor de periode 2015-2025, dat op
mijn nadrukkelijke verzoek opge-
start en tot stand gebracht is.’

rotterdam
maarten struijvenberg (39)
partij: Leefbaar Rotterdam
aantal zetels: 14 van de 45
plek op de lijst: 6

‘In de Rotterdamse raad is mijn
rekenkracht berucht. Iedereen
weet dat mijn cijfermatige onder-
bouwingen hout snijden.Toen
wethouder Schrijer (PvdA) aftrad
omdat er een begrotingsfout was
gemaakt bij de sociale dienst, kwa-
men er al snel nieuwe budgetten
op tafel. Ik zei meteen dat die niet
toereikend waren en voorspelde
een tekort van 20 miljoen. Nie-
mand wilde luisteren. Ik heb toen
wekelijks op mijn site een bij-
standsbarometer bijgehouden om
aan te tonen dat ze met dit budget
niet zouden uitkomen en kreeg
gelijk: een bureau voorspelde een
tekort tussen 18,5 en 23,5 miljoen.’

drimmelen
harry bakker (51)
partij: Lijst Harry Bakker
aantal zetels: 6 van de 21
plek op de lijst: 1

‘De politiek in Drimmelen is veran-
derd door de Lijst Harry Bakker.
Dat durf ik wel te zeggen. Ik heb
iedereen wakker geschud en de
oude politiek omgevormd. Mijn
vader heeft vroeger in de haven
gewerkt en daar heb ik veel van ge-
leerd. Houd je rug recht, blijf jezelf
en wees eerlijk tegen de mensen.
Het gaat hier vaak om heel lokale
onderwerpen. Het zwembad, de
sportvelden, het dorpshuis.Wij
weten wel dat die onderwerpen
spelen onder de mensen. Nu, in
verkiezingstijd, gaat iedereen naar
de supermarkt om te flyeren,
maar wij zijn er altijd. Ook bij het
carnaval. Ook bij het tractorfestijn.’

utrecht
andré van schie (44)
partij: VVD
aantal zetels: 7 van de 45
plek op de lijst: 4

‘Wij zaten de afgelopen periode in
de oppositie,dus de belangrijkste
overwinningen zijn dossiers die ik
heb kunnen tegenhouden.Een
windmolenpark midden in de stad,
bijvoorbeeld.Dat soort ingrijpende
veranderingen moet je alleen door-
voeren als er draagvlak voor is bij
de burgers.Dat was er niet. Iets an-
ders waardoor ik in het oog ben ge-
sprongen – want ieder fractielid
heeft wel iets zoals het windmo-
lendossier om trots op te zijn – is
dat ik een keer door de stad fietste
en een levensgevaarlijke verkeers-
situatie zag.Toen heb ik een uur
lang het verkeer staan regelen.Dat
is ook de participatiesamenleving.’

heerlen
ron meyer (32)
partij: SP
aantal zetels: 8 van de 37
plek op de lijst: 1

‘Waar ik als fractievoorzitter bui-
tengewoon trots op ben, is dat
Heerlen in tijden van crisis is uitge-
roepen tot de sociaalste stad van
Nederland.We zijn een stad van
hoge toppen, maar vooral ook
diepe dalen. Er zijn dus veel men-
sen die een duwtje in de rug kun-
nen gebruiken. Het is mooi dat je
daaraan als gemeente een bij-
drage kunt leveren. Dankzij ons is
de thuiszorg bijvoorbeeld goed ge-
regeld.Waar ik ook buitengewoon
trots op ben: iedereen mag hier
schoolzwemmen, ongeacht de
dikte van je beurs. In de rest van
Nederland is dat afgeschaft.’

veenendaal
nermina kundic (37)
partij: D66
aantal zetels: 2 van de 33
plek op de lijst: 1

‘Waar ik de afgelopen jaren vooral
op heb ingezet, is om van Veenen-
daal een wat opener cultuur te
maken.Veel inwoners willen graag
alles bij het oude houden.Wij pro-
beren juist de discussie aan te
zwengelen over onderwerpen
waarop in Veenendaal bijna een
soort taboe ligt.Toen we drie jaar
geleden een voorstel indienden
om een onderzoek uit te voeren
naar de behoefte aan koopzondag
in Veenendaal, stemde zo onge-
veer de hele raad tegen.Wij bleven
met collega’s in de wandelgangen
en op terrasjes in gesprek. Gevolg,
dat onderzoek is er gekomen.’
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