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Ina kiest: ZORG

Tussen de mensen

Ina van der Werf-Weeda nr. 1



Onze lijsttrekker
Ina van der Werf-Weeda

Ina weet uit ervaring wat zorg vragen en zorg
verlenen betekent en heeft als wethouder laten
zien de zorg een warm hart toe te dragen. Zij
wil graag in goede samenwerking met
zorgaanbieders en zorgvragers verder werken
aan de grote veranderingen die in het sociale
domein op stapel staan. Daarom is zij onze
ideale lijsttrekker voor de komende
verkiezingen.

Onze nummer 2
John van Sintmaartensdijk

John is inmiddels 10 jaar raadslid. Als
fractievoorzitter heeft hij brede kennis
opgebouwd op de terreinen van ruimtelijke
ordening, volkshuisvesting en financiën.  Hij
heeft eerlijkheid, openheid en integriteit hoog
in het vaandel staan. Deze eigenschappen,
lange ervaring als raadslid en zijn
gedrevenheid maken hem een goede keuze.



Nummers 3,4,5

Andere kandidaten voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen zijn vlnr.:
Ad Valkenburg: ervaren in ruimtelijke ordening,
verenigingsleven en waterproblematiek.
Neeltje Goudswaard: ervaren binnen de
thuiszorg, actief in de samenleving en cultureel
netwerk.
Arjen de Vries: ervaren binnen wereld van
christelijk onderwijs, kerk en sport.

Onze basis

Het CDA vindt dat je niet voor jezelf leeft, maar
we zijn pas mens door met elkaar te leven.
Daar past geen anoniem dorp bij en geen
gemeente die alles voor ons regelt. Wij kiezen
bewust partij voor de samenleving.
Ons bindt, naast de gezamenlijke demo-
cratische waarden, het christendemocratische
gedachtegoed dat de Bijbel ons aanreikt. De
mens staat daarbij voorop. Menselijk geluk,
menselijke waardigheid, wederzijds respect,
veiligheid en geborgenheid, gemeenschapszin
en zorg voor elkaar.



Onze speerpunten

- Werken aan een samenleving waar iedereen
(jong of oud, arm of rijk, gezond of ziek, sterk
of wat zwakker) in goede harmonie en met
onderling respect omziet naar elkaar.
- Behoud van maatschappelijke stages.
- Eén Hoeksche Waardse gemeente binnen
deze raadstermijn.
- Een andere oplossing voor de kruising
Zinkweg -Spuidijk- Beneden Molendijk.
- Een busroute door Hoogerwerf- Poortwijk 2/3.
- Alleen betaald parkeren tijdens piekuren en
achteraf betalen.
- Gerichte ondersteuning voor verenigingen.
- Verder ontwikkelen recreatie mogelijkheden
- zorgen voor een aantrekkelijk
vestigingsklimaat voor ondernemers.

Oud-Beijerland

Wilt u meer weten over het CDA,
onze standpunten of de campagne?

e-mail a.w.j.valkenburg@online.nl

adres Lange Hille 10
Oud-Beijerland

twitter CDA_OBL
website cda.nl/zuid-holland/oud-beijerland


