
              Woensdag 19 november 2008: Gemeenteraadsverkiezingen 

 14 oktober 2008 Volume VII

          Vogelenzang, november 2008
Geachte inwoner van Vogelenzang, 
Weet u al op welke kandidaat van welke partij u gaat stemmen, en waarom? Ik geef u graag tien 
redenen om op woensdag 19 november voor een kandidaat van het CDA te kiezen!  

        Anne-Marie Soeteman-Wolf, lijsttrekker 

  TIEN REDENEN OM VOOR HET CDA TE KIEZEN

ONZE DOELSTELLINGEN
 

  Wij zullen ons blijven inzetten voor: 

 1. behoud van het eigen en groene karakter van elk van de vijf dorpskernen in de 
  nieuwe gemeente

 2. voortzetting van het dorpskernenbeleid, en verdere ontwikkeling en versterking 
  daarvan

 3. verdere verbetering van de communicatie tussen bestuur en burgers

 4. verdere verbetering van de dienstverlening vanuit de Gemeente aan burgers 

 5. verkleining van de kloof tussen politiek en samenleving, door ons als partij en fractie 
  in de nieuwe gemeente Bloemendaal nog zichtbaarder, herkenbaarder en   
  toegankelijker op te stellen. 

 Daarnaast zullen wij streven naar:  

 6. een zo spoedig mogelijke aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Bartenweg

 7. spoedige realisatie van een nieuwe oost-westverbinding tussen de Haarlemmermeer en 
  de N206, zodat Bennebroek en Vogelenzang ontlast worden van de toenemende 
  verkeersstromen vanuit de vele nieuwbouwwijken van met name Hoofddorp 

 8. een onderzoek naar de haalbaarheid van het doortrekken van buurtbuslijn 401 
  (Hoofddorp-Zwaanshoek-Bennebroek) naar Vogelenzang  

            9.         de bouw van zogenoemde starterswoningen en woningen voor mensen met 
  zogenoemde middeninkomens op de locatie Vogelenzang-Noordoost. Het CDA wil de 
  inwoners van Vogelenzang vanaf het begin bij de herinrichtng van dit gebied betrekken 
  door middel van een interactieve inspraakprocedure.

            10.      behoud van de bestaande winkel-, sport-, kunst- en cultuur en horeca- en 
  recreatievoorzieningen (waaronder het Dorpshuis), het postagentschap en de 
  geldautomaat (voor zover wij als politici daar invloed op hebben) 

LIJST 2



   André Burger, plaats 2               Victor Bruins Slot, plaats 7

  

      
    

     Tine Westerveld, plaats 10

STEM CDA, LIJST 2 

Kijk voor meer informatie over de kandidaten en het verkiezingsprogram op:
 http://bloemendaal.cda.nl

ONZE KANDIDATEN

AANBOD 
Bent u, om welke reden dan ook - bijvoorbeeld omdat u slecht ter been bent - niet in staat om op 
woensdag 19 november zelfstandig naar het stembureau te gaan, dan bieden wij u onze hulp aan. 
Wilt u door een van onze leden naar het stembureau gebracht worden, en vervolgens weer naar huis, 
of wilt u liever iemand uit uw omgeving machtigen, om uw stem uit te brengen in het stembureau, 
neem dan contact met ons op, via tel. 06-12964539 (Mieneke Bruins Slot). Dat kan tot en met 
maandag 17 november 2008. Wij zorgen er dan voor dat u op 19 november kunt stemmen; 
zelfstandig in het stembureau of via een machtiging. 

STEM 19 NOVEMBER OP EEN KANDIDAAT VAN HET CDA!
In Vogelenzang wonen drie van onze zeventien kandidaten, voor de nieuwe gemeenteraad van 
Bloemendaal. André Burger, sinds 1993 lid van de CDA-fractie in Bloemendaal, staat op plaats 2 en 
Victor Bruins Slot, wethouder in Bloemendaal, sinds 2002, staat op plaats 7. Tine Westerveld staat 
op plaats 10.

http://bloemendaal.cda.nl
http://bloemendaal.cda.nl

