AUSTERLITZ BOSCH EN DUIN HUIS TER HEIDE DEN DOLDER

ZEIST STEMT
VERKIEZINGSKRANT GEMEENTERAADSVERKIEZING | 21 MAART 2018
Jorn van der Lee |
Barman in Zeist

Annick Dingemans |
lid Jongerenraad Zeist

“Ik wil graag meer aandacht voor startende
ondernemers. Daarom
ga ik straks stemmen.”

“Ik wil graag een
bruisend en gezellig
Zeist. Daarom ga ik
straks stemmen.”

Inge van Schöll | Actief in
stichting De Componist

Gert Kruys | Voetbaltrainer

“Ik wil onze kinderen
een goede basis meegeven. Ook door goede
jeugdzorg via de
gemeente. Daarom
ga ik straks stemmen.”

“Ik vind het belangrijk
dat de bosrijke omgeving in Zeist behouden
blijft. Daarom ga ik
straks stemmen.”

Papito Reigina | Nederlands
kampioen ‘pull ups’

Zübeyde Gungor | Vrijwilliger
in wijkcentrum Binnenbos

“Ik zou graag meer
mogelijkheden voor
buitensport in Zeist
hebben. Daarom ga
ik straks stemmen.”

“Het wijkcentrum is voor
mij dé plek om mensen te
leren kennen en Nederlands te leren praten.
Dat wil ik kunnen blijven
doen. Daarom ga ik straks
stemmen.”

Danielle Ostendorf |
Caissière in een supermarkt

Henk Dissel jr. |
Zeister volkszanger

”Ik vind een veilige en
schone wijk belangrijk,
daarom ga ik straks
stemmen.”

“Ik wil dat muzikale
evenementen vanuit de
gemeente goed worden
ondersteund. Daarom
ga ik straks stemmen.”

Wat is uw reden om te stemmen? Zie www.zeist.nl/83redenen
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Burgemeester Koos Janssen:

Stemmen
doet ertoe!
In de aanloop naar de ver
“kiezingen
vraag ik inwoners
regelmatig of ze gaan stem
men. Natuurlijk doet het me
goed als mensen zeggen
‘Jazeker, ik ga stemmen.’ Maar
ook de gesprekken met twij
felaars of inwoners die niet
stemmen, zijn waardevol.
Ook u als lezer zou ik deze

Ik ga stemmen
en ik neem mee…
Het zal u maar gebeuren: in het stembureau staan en er
dan achter komen dat u niet kunt stemmen omdat u bent
vergeten iets mee te nemen. Onthoud daarom: stempas
én identiteitsbewijs meenemen.

Identiteitsbewijs
Voordat u kunt stemmen, controleren de medewerkers van het stembureau of u
mag stemmen. Daar hebben zij onder andere een geldig identiteitsbewijs voor nodig.
Neem daarom uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning mee.
Dat mag maximaal vijf jaar verlopen zijn.

Stempas(sen)
Neem ook uw stempas(sen) mee. Dit is de kaart die u thuis hebt ontvangen,
met de oproep om te stemmen. Deze geeft u aan de voorzitter van het stembureau.
Let op: op 21 maart is er niet alleen de gemeenteraadsverkiezing, maar ook een landelijk
referendum. Daarom heeft u waarschijnlijk twee stempassen ontvangen. Wilt u voor
zowel de gemeenteraadsverkiezing als het referendum stemmen, dan heeft u beide
stempassen nodig.

vraag willen stellen en ik
nodig u uit om dat zelf ook te
doen bij de mensen om u heen.
Heb het er eens over met uw kinderen, familie, vrienden.

Heeft iemand anders u toestemming gegeven om namens hem of haar te stemmen?
Dan moet u niet alleen uw eigen stempas meenemen, maar ook de stempas(sen) of
volmachtbewijs(en) van die persoon en een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs.
De volmachtstem en uw eigen stem moet u gelijktijdig uitbrengen. Meer hierover
leest u in het artikel ‘Iemand namens u laten stemmen’ op pagina 6.

Wat vinden zij belangrijk in het leven? Grote kans dat het zaken
betreft waar de gemeente een rol in heeft. Zaken die spelen in
uw wijk, uw buurt, uw straat… Daar gaan de partijen in de
gemeenteraad over en via de gemeenteraadsverkiezing bepaalt
u mede wie dat zijn. Mijn stemadvies: maak gebruik van uw
invloed, stemmen doet ertoe!

”

Hulp bij het
bepalen van uw stem
Hoewel sommige mensen al precies weten op welke partij
ze stemmen, is dat voor veel anderen niet zo eenvoudig.
Wat meer duidelijkheid over waar de verschillende partijen
voor staan, kan daarbij helpen. Je daarin verdiepen kan op
verschillende manieren en zo uitgebreid als u zelf wilt.
In deze krant vindt u interviews met de lijstrekkers van alle partijen, over wat zij en
hun partijen belangrijk vinden.
Een online stemhulp geeft u een aantal stellingen over uiteenlopende onderwerpen.
Daarbij kunt u aangeven wat u zelf van elk onderwerp vindt. De gemeente werkt met
MijnStem (www.zeist.nl/mijnstem). Meer hierover leest u op pagina 4.
Voor wie liever kijkt dan leest, zijn er de ‘elevator pitches’. Dat zijn filmpjes van maximaal anderhalve minuut, waarin de partijen kort en krachtig vertellen waar ze voor
staan. U vindt ze onder andere op www.zeist.nl/videos.
In de ‘Standpuntenvergelijker’ kunt u de partijen op thema met elkaar vergelijken.
U vindt deze vergelijking op www.zeist.nl/standpunten. Hierin staan dertien
thema’s, bijvoorbeeld zorg voor hulpbehoevende inwoners, buitenruimte, jeugdzorg,
verkeer, veiligheid en duurzaamheid. Door op een thema te klikken krijgt u,
kernachtig beschreven, de standpunten van alle partijen over dat thema te zien.
Elke partij heeft een eigen verkiezingsprogramma. Hierin staat beschreven waar een
partij zich de komende vier jaar in onze gemeente hard voor gaat maken. U vindt de
verkiezingsprogramma’s op www.zeist.nl/programmas en op de websites
van de partijen.

Alle hulpmiddelen vindt u bij elkaar op
www.zeist.nl/kiesuwpartij.
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Sander Jansen (36)

sen over ontwikkelingen in hun directe leefomgeving, bijvoorbeeld bij het herinrichten van een

Beroep: wethouder in Zeist
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Josien van Breda-Hoekstra (40)
Beroep: arbeidsmarkt adviseur

goede start en een goede toekomst, ongeacht

Trots op Zeist, omdat…

af van wachtlijsten voor scholen. En ieder kind
moet mee kunnen op schoolreisje.

weg of bij nieuwe plannen voor woningbouw.

Trots op Zeist, omdat…

Goed onderwijs: elk kind heeft recht op een
wie je bent of waar je vandaan komt. Wij willen

Iedere dag ben ik blij dat ik met mijn gezin in

Wie is voor u een voorbeeld?

Nergens anders zijn zoveel groene en duurzame

Zeist woon. Zeistenaren bruisen van energie om

Mijn zwager Arjan met Syndroom van Down.

initiatieven en vrijwilligersprojecten als in Zeist.

Zeist elke dag, nog mooier en leuker te maken!

Een optimist die volop geniet van het leven en

Ik merk het ook aan de initiatieven in mijn directe

Wie is voor u een voorbeeld?

Er zijn veel initiatieven van inwoners en onder

de mensen!

omgeving: actieve buurtverenigingen, levendige

Els Borst zei ooit: “Politiek is te belangrijk om

sportverenigingen en mensen die zich inzetten voor

aan mannen over te laten.” Zo is het! Daarom is

nieuwkomers of eenzame wijkgenoten. Dat is echt

zij een grote inspiratiebron.

nemers die de VVD van harte ondersteunt.

Waar staat VVD Zeist voor?

Welk gesprek met een inwoner heeft u
het meest geraakt?

Als iedereen zich ‘Thuis in Zeist’ voelt, zijn we als

Met passie vertelde Maurits Timmermans, eigenaar

VVD geslaagd! Als enige lokale én liberale partij

van Augias Schoonmaakbedrijf, hoe hij zijn mede-

Waar staat D66 Zeist voor?

Welk gesprek met een inwoner heeft u
het meest geraakt?

willen we dat Zeistenaren zelf invulling kunnen

werkers in de spotlights zet. Hij laat hen bijvoor-

D66 wil dat iedereen in Zeist zich veilig, vrij en thuis

Ik sprak ooit met één van de oprichters van

geven aan wat zij het goede leven vinden.

beeld op normale werkuren werken, zodat ze thuis

voelt. Om dit voor elkaar te krijgen moet iedereen

De Loods, een Porsche-garage die dagbesteding

Voorbeelden om dat te bereiken zijn:

met het gezin kunnen avondeten. Mooi hoe deze

gelijke kansen krijgen en in een goede omgeving

organiseert voor zwakkeren op de arbeidsmarkt.

Veiligheid op straat en in huis: minder woning-

ondernemer de brede maatschappelijke opgave

kunnen leven. Of dat nu gaat om onderwijs, wonen,

Zijn bevlogenheid maakte indruk. En hoe groot

inbraken, minder overlast op straat en veilige

van meedoen koppelt aan het geluk van zijn

zorg of werk. Daarom staat D66 voor:

je achterstand op de arbeidsmarkt ook is, wie wil

fietsroutes naar scholen en sportverenigingen.

medewerkers!

uniek en maakt me trots om Zeistenaar te zijn.

Goed wonen: D66 wil groene wijken met

We willen initiatieven uit de samenleving cen-

er niet sleutelen aan Porsches?

energie-neutrale woningen en voldoende voor-

traal stellen, in plaats van dat de gemeente

Persoonlijk motto

zieningen voor jong en oud. D66 wil meer en

Persoonlijk motto

bepaalt wat nodig is. De gemeente ondersteunt

Zonder ambities gebeurt er niets!

veilige fietsroutes.

Behandel iedereen als broer of zus, al ontmoet

die initiatieven, zoals dat gebeurd is bij realisatie

Goed klimaat: wij willen luchtkwaliteit verbe

je iemand voor het eerst.

van de watervelden van Phoenix en

teren door meetpunten te plaatsen en gebruik

Schaerweijde, de plannen voor het Hart van

Website: https://zeist.vvd.nl/

van de fiets te stimuleren. Nieuwbouw krijgt

Website: https://zeist.d66.nl/

Austerlitz en de realisatie van Blik&Burgers. Ook

Twitter: https://twitter.com/VVDZeist

geen aansluiting op het gas. Er is in 2050 geen

Twitter: https://twitter.com/D66Zeist

willen we dat inwoners meepraten en meebeslis-

Facebook: https://www.facebook.com/VVDZeist

afval meer in Zeist.

Facebook: https://www.facebook.com/ZeistD66
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TIPS

om het stemmen niet te vergeten
U was echt van plan om te gaan stemmen, maar toen u er weer aan dacht, was
het te laat om nog te gaan. Klinkt dat u bekend in de oren? U bent niet de enige.
Een deel van de mensen die niet stemt, blijkt het gewoon te vergeten of er

TIP 1
Bedenk vooraf wat een goed
tijdstip is om naar het stembureau te gaan. Als u de
kinderen naar school hebt
gebracht, voor het boodschappen doen, als u de
hond gaat uitlaten, direct
na uw werkafspraak…

TIP 2
Zet het tijdstip waarop
u wilt gaan stemmen in
uw agenda of op de kalender. Daarmee maakt u
het belangrijk, uw eigen
‘date with democracy’.

geen tijd voor te kunnen vrijmaken. Heel jammer, want uw stem is belangrijk.
De volgende tips kunnen helpen om dit keer wél te gaan stemmen.

TIP 3
Zet het alarm
op uw telefoon,
ruim voor de stem
bureaus dicht gaan.

TIP 4
Spreek met
iemand af om
samen te gaan
stemmen.

TIP 5
Leg de avond
tevoren uw stempas(sen) en identiteitsbewijs klaar.
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Roy Luca (55)
Beroep: wethouder

Wie is voor u een voorbeeld?
Graas Teuben vanwege zijn niet aflatende inzet

4

Ronald Camstra (49)
Beroep: manager bij een woningcorporatie

voor de lokale samenleving.

Trots op Zeist, omdat…

Slotlaan. En niet in de laatste plaats willen wij Zeist
energie- en klimaatneutraal aan onze kinderen
doorgeven. En dat betekent dat we woningen en

Trots op Zeist, omdat…

kantoren in Zeist versneld energiezuinig willen

Ik vind Zeist een hele mooie gemeente. Niet alleen

maken en dat we overal waar mogelijk zonne-

en midden in het groen. Zeist is van alle markten

Welk gesprek met een inwoner heeft u
het meest geraakt?

mooi groen, maar ook omdat er mooie mensen

energie willen opwekken.

thuis, rijk aan cultuur en je kunt er alle kanten op.

Een inwoner van Zeist-West raakte thuisloos.

wonen, mensen met een goed hart. Ik zie zoveel

Wandelen of fietsen in en rond Zeist. Winkelen,

Met deze persoon kwam ik in gesprek via een

vrijwilligerswerk, zoveel mantelzorgers, zoveel inzet

Wie is voor u een voorbeeld?

een hapje eten of een gezellige horecagelegenheid

partijgenoot. Gelukkig heb ik hem op een

voor de medemens, zoveel warmte en tolerantie

Nelson Mandela, ondanks alles wat hem is aan

bezoeken, naar film of theater. Een dorp met allure!

creatieve manier kunnen helpen aan huisvesting,

richting nieuwkomers, zoveel empathie. Dat maakt

gedaan werd hij nooit haatdragend.

werk en een nieuwe start van zijn bestaan.

Zeist fijn om in te wonen.

Seyst.nu is een lokale partij en daarom kan zij

Persoonlijk motto

Waar staat GroenLinks Zeist voor?

Welk gesprek met een inwoner heeft u
het meest geraakt?

zich volledig richten op het voeren van plaatselijke

Samen het verschil durven maken; en niet

Hoe mooi Zeist ook is, er valt nog veel te veran

Ik sprak een mevrouw die teleurgesteld was.

politiek zonder dat er een landelijke partij aan de

kletsen maar doen.

Zeist is een prachtige gemeente, centraal gelegen

Waar staat Seyst.nu voor?

deren. Voor ons telt iedereen mee, autochtone

Ze werkt in de zorg en voelt de bezuinigingen

touwtjes trekt; het ‘Lokale Belang’ staat voorop.

bewoners, nieuwe Nederlanders, mensen en

dagelijks in haar eigen werk. Toen ik haar vertelde

Kernvraag voor Seyst.nu is altijd: ‘Wat is goed

dieren, huidige en toekomstige generaties.

over de zorgplannen van GroenLinks, zag ik haar

voor Zeist en haar bewoners?’

GroenLinks Zeist wil welzijn eerlijker verdelen.

langzaam weer enthousiast worden. Ze ging weer

Seyst.nu zal zich ook de komende vier jaren weer

We willen armoede en schuldproblemen aanpak-

geloven dat het anders kan en put daar hoop uit.

stevig inzetten voor alle inwoners van Austerlitz,

ken. We willen iedereen goed toegankelijke en

Bosch en Duin, Den Dolder, Huis ter Heide en Zeist.

betaalbare zorg bieden. En een betaalbare koop-

Persoonlijk motto

Ook maatregelen en acties zoals duurzaamheid,

of huurwoning. Zeist moet ook voor mensen met

Zie de dingen positief: het glas is altijd halfvol

sociaal domein, klimaat-neutraal, veiligheid,

een beperking goed toegankelijk zijn. En waar je
ook woont, je hebt recht op schone lucht. Met een

Website: https://zeist.groenlinks.nl/

hebben onze bijzondere aandacht.

Website: https://www.seyst.nu/

eigen dierenambulance kunnen we dieren in nood

Twitter: https://twitter.com/groenlinkszeist

Kortom, Seyst.nu is groen, duurzaam, veilig

Twitter: https://twitter.com/seystnu

sneller helpen. We kiezen voor een compact, gezel-

Facebook: https://www.facebook.com/

en lokaal.

Facebook: https://www.facebook.com/oSeystnu

lig en gezond winkelcentrum met een autovrije

GroenLinksZeist/

(sociale) woningbouw, jeugd en ouderenbeleid

Stempas en
kandidatenlijst
Uw stempas(sen) ontvangt u uiterlijk zaterdag 3 maart. Geen stempas ontvangen
en was u op 5 februari 2018 wel officieel inwoner van de gemeente Zeist?
Vraag dan een vervangende stempas aan. Dat kan alleen persoonlijk bij de balie in
het gemeentehuis, hiervoor moet u vooraf een afspraak maken. De kandidatenlijst
valt uiterlijk donderdag 8 maart bij u in de brievenbus.

Online stemhulp

Mijn Stem
U geeft uw mening over 21 stellingen en daar rolt een advies
uit over welke partijen bij u kunnen passen. Dat is in het kort
hoe de online stemhulp werkt. Alle Zeister politieke partijen
hebben aan de samenstelling van de stemhulp meegewerkt
en de stellingen gaan vooral over onderwerpen waarover de
diverse partijen onderling van mening verschillen.

www.zeist.nl/mijnstem
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VERHUISD NA 5 FEBRUARI 2018?
Hebt u zich na 5 februari 2018 ingeschreven als inwoner van de gemeente Zeist?
Dan zijn de stempas(sen) naar uw oude adres gestuurd. Dat komt, omdat het zorgvuldig
produceren en verzenden van de stempassen de nodige tijd vraagt. Het adres waar u op
5 februari officieel woonde, is daarbij leidend. Dit betekent ook, dat u in dit geval alleen
kunt stemmen voor de gemeenteraad in uw oude gemeente.
Bent u na 5 februari 2018 in Zeist komen wonen en wilt u een nieuwe stempas aanvragen
omdat u de oude kwijt bent of niet hebt ontvangen? Dat kan in uw oude gemeente.
De vervangende stempas naar uw nieuwe adres laten sturen is niet mogelijk en ook
kunt u er niet mee stemmen voor de Zeister gemeenteraad.

Stemmen:

maak het uzelf makkelijk
We proberen het stemmen zo makkelijk mogelijk te maken.
Met de onderstaande drie tips, bijvoorbeeld.

Tip 1: Kies waar u gaat stemmen
Het dichtstbijzijnde stembureau bij u in de buurt staat op uw stempas. Dat betekent niet dat u
daar móet stemmen. Komt het u beter uit om in een ander stembureau in de gemeente te
stemmen? Geen probleem, u bent welkom in elk van de 35 stembureaus in de gemeente Zeist.
Goed om te weten: er zijn meerdere nieuwe stembureaus en een aantal stembureaus is
komen te vervallen. Daarom staat er op uw stempas wellicht een ander stembureau dan
u gewend bent. Ook nieuw is het mobiele stembureau in de Jongerenbusz. Die staat van
11.30 uur tot 15.00 uur op het Emmaplein in Zeist en van 16.00 uur tot 20.00 uur bij Flat 20
in Couwenhoven. Speciaal voor forenzen verandert de vergader- en (net)werkplek
DenDolderCS op NS-station Den Dolder in de ochtendspits in een stembureau (07.30 tot
10.00 uur).
Alle stembureaus zijn toegankelijk voor mindervaliden. Op sommige plekken zijn er wel
kleine ongemakken, zoals een deurdranger. Ongeveer een derde van de stembureaus
voldoet volledig aan de strenge eisen voor toegankelijkheid voor bijvoorbeeld rolstoel
en scootmobiel. Op www.zeist.nl/stembureaus ziet u welke dit zijn, en een overzicht van
alle stembureaus.

Tip 2: Kies hoe laat u gaat stemmen
De stembureaus zijn open van 07.30 uur tot 21.00 uur. U hebt dus maar liefst 13,5 uur de tijd
om te stemmen.

Tip 3: Laat iemand anders voor u stemmen
Lukt het ondanks de bovenstaande tips echt niet om zelf te gaan stemmen? Dan kunt u
iemand machtigen om voor u te stemmen. Meer hierover leest u op de volgende pagina en
op www.zeist.nl/volmacht.
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Marcel Fluitman (58)
Beroep: wethouder

gratis parkeren, handhaven indien nodig. Dat wil
iedereen, maar het CDA maakt zich er sterk voor en
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Koos van Gemeren (…)
Beroep: raadslid en fractievoorzitter

krijgt het voor elkaar.

fen betaald parkeren in Zeist-Centrum (kost de burger
geld!). Meer alternatief bouwen voor (jonge)
starters, o.a. Tiny Houses. Een raamwerk voor Burger-

Trots op Zeist, omdat…

Daadkracht, voor een Zeist dat we door willen

Trots op Zeist, omdat…

participatie. NieuwDemocratischZeist: Inwoner-

Als geboren en getogen Zeistenaar ben ik trots

geven!

Ik ben er trots op dat de gemeente Zeist een

gericht, Realistisch Duurzaam, Economisch Vitaal!

op hoe mooi Zeist is. Ik noem de bossen, het Slot,

middelgrote gemeente is – geen stad, maar ook

het vernieuwde centrum en de prachtige wijken.

Wie is voor u een voorbeeld?

niet echt een dorp – met een gevarieerde bevolking

Wie is voor u een voorbeeld?

Hier zet ik mij voor het CDA graag voor in!

Max Verstappen. Jong, ambitieus en gaat voor het

en woningen, met zowel bossen als weilanden.

Nelson Mandela: ‘Verbindend, tussen de mensen

eindresultaat.

Zeist als groene gemeente, welvarend, maar ook

staand, echt luisterend en doorzetten’ zijn ook de

zorgzaam voor groepen die het minder hebben.

typeringen voor mij en voor NieuwDemocratischZeist.

Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder en Huis

Welk gesprek met een inwoner heeft u
het meest geraakt?

Waar staat NieuwDemocratischZeist voor?

ter Heide. Met mooie heringerichte wijken, zoals

Een vrij kort gesprek op de begraafplaats met

Nieuw, omdat wij het besturen van Zeist voortdu-

Welk gesprek met een inwoner heeft u
het meest geraakt?

Kerckebosch. Een prachtig vernieuwd Centrum,

oudere mevrouw. Voor het graf van haar dierbare

rend willen vernieuwen en verbeteren.

Het gesprek op straat tijdens onze Burgerpeiling 2017:

met veel activiteiten, waar het CDA graag gratis

was het bankje weggehaald. Hierin speelt

Democratisch, omdat wij de Zeister burgers meer

een mevrouw uit de Bloemenbuurt was boos dat zij

parkeren ziet.

menselijke maat een rol en ben ik blij dat ik snel

directe invloed willen geven op politieke besluiten.

plotseling haar eigen vuilnis moet wegbrengen in

Iedereen in Zeist hoort erbij en doet mee. Het CDA

heb kunnen realiseren dat het bankje er weer stond.

Zeist, omdat wij een echte lokale partij zijn die

een wijkcontainer. Het raakte mij omdat haar niets

opkomt voor Zeister belangen. De kernwaarden van

was gevraagd, ook niet haar buurtbewoners, ouder
en minder goed ter been. Dat kan en moet anders!

Waar staat CDA Zeist voor?
Het CDA zorgt ervoor dat het fijn leven is in Zeist,

wil verantwoorde zorg, met aandacht voor jongeren en ouderen. Zorg wordt snel en goed geregeld.

Persoonlijk motto

NieuwDemocratischZeist zijn: duurzaam, groen,

Ouderen blijven langer thuis wonen, maar mogen

Kan niet bestaat niet!

sociaal, ondernemend, verantwoordelijk, transparant

niet vereenzamen. Jongeren die hulp nodig heb-

en integer. Wij willen de kloof tussen burger en

Persoonlijk motto

ben, hoeven daarop niet te wachten. Niemand valt

bestuur overbruggen en de burger het eerste en het

‘Verbinden is een werkwoord, democratie een houding’

buiten de boot. Het CDA ondersteunt mantel

laatste woord geven.
Voor 2018-2022 wil NieuwDemocratischZeist de vol-

Website: http://www.nieuwdemocratischzeist.nl/

Zeistenaren. Betaalbare huizen, voldoende plek

Website: https://www.cda.nl/utrecht/zeist/

gende vernieuwingen: Meer geld voor schone,

Twitter: https://twitter.com/NwDemocratischZ

op scholen, goede sportvoorzieningen, veilige fiets-

Twitter: https://twitter.com/cdazeist

groene en veilige wijken. Inwonervriendelijke afval-

Facebook: https://www.facebook.com/

verbindingen, fatsoenlijk met elkaar omgaan,

Facebook: https://www.facebook.com/CDAzeist/

scheiding met behoud van de grijze afvalbak. Afschaf-

nieuwdemocratischzeist

zorgers en vrijwilligers bij hun zorg aan kwetsbare
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Karst Schuring (59)

Voor de PvdA is Zeist van iedereen. Of je nu jong of

Beroep: controller bij het COA

oud bent, of je werk hebt of een uitkering, of je hier
geboren bent of later gekomen, of je in de L-flat
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Wouter Catsburg (48)
Beroep: bancair specialist
financiële logistiek

Trots op Zeist, omdat…

in Vollenhove of het Lyceumkwartier woont en

In 2015 heeft Zeist op indrukwekkende wijze haar

of je gelovig of niet gelovig bent. Je bent welkom,

Trots op Zeist, omdat…

steentje bijgedragen aan de opvang van de vele

want samen zijn we Zeist!

Zeist is een heerlijk dorp om te wonen, ik houd van

kunnen komen in de samenleving. Daarnaast zetten
we ons al jaren in voor betaalbare woningen voor
onze jongeren en jonge gezinnen en de kwaliteit
van de Zeister fiets- en wandelpaden.

dit dorp en dan neem je ook de mindere dingen

Wie is voor u een voorbeeld?

Dijnselburg, het AZC, maar ook vluchtelingen die

Wie is voor u een voorbeeld?

voor lief. Ik zit graag op de (race)fiets en vanuit Zeist

Van (bijna) iedereen kan je wat leren als je daar voor

een huis kregen; overal kregen zij steun van het

Mijn dochter Hanna inspireert me vooral. In stap-

kan je dan richting de heuvels, de dijken, het water

open staat en bereid bent aan jezelf te schaven.

gemeentebestuur en vele vrijwilligers. Dat maakt

pen van de praktijkschool naar het HBO. Ik bewonder

en de polder… alle landschappen binnen fiets

me trots op Zeist.

haar doorzettingsvermogen en discipline.

bereik. Fantastisch toch?

Welk gesprek met een inwoner heeft u
het meest geraakt?

Waar staat PvdA Zeist voor?

Welk gesprek met een bewoner heeft u
het meest geraakt?

Waar staat ChristenUnie-SGP Zeist voor?

Gesprekken die betrekking hebben op de relatie

Voor de PvdA is Zeist een mooi dorp, een sociaal

De ChristenUnie-SGP staat voor een waardevol

armoede en vrijwilligerswerk. Het raakt het me

dorp. Wij geloven dat een vrije samenleving alleen

Op de dag van de democratie ben ik in contact

Zeist. We zijn al jaren een stabiele, betrouwbare en

iedere keer weer dat in Zeist mensen in armoede

kan bestaan als er bestaanszekerheid is voor iedere

gekomen met een echtpaar in de Indische Buurt.

herkenbare partij. Wij hebben een duidelijke visie

leven (ik voel me dan echt in een bubbel leven)

inwoner en iedereen meetelt in Zeist. Daarom staan

Hun dagelijkse problemen om de eindjes aan elkaar

op de samenleving en dat is de kracht van ons poli-

en dan zie je zoveel initiatieven van inwoners die

we voor:

te knopen en hun hulp aan anderen heeft me het

tieke handelen.

zich inzetten om deze mensen te ondersteunen.

Betaalbare, duurzame woningen in een veilige,

meest geraakt. Voor hen en anderen die zich inzet-

De Bijbel geeft aan dat we God moeten liefhebben

Hartverwarmend!

schone, groene wijk;

ten in Zeist ben ik raadslid.

boven alles en de naaste als onszelf. Dat uitgangs-

vluchtelingen die dat jaar kwamen. In sporthal

punt proberen we handen en voeten te geven in de

Persoonlijk motto

hebben tot de arbeidsmarkt;

Persoonlijk motto

politiek van vandaag. Welk besluiten zijn goed voor

Zet je in voor de bloei van je stad (Jeremia29:7).

Toegang tot betaalbare zorg zonder eindeloze

Everything is alright, everywhere, all of the time.

de mens en de natuur?

Vast werk en hulp voor degenen die een afstand

De ChristenUnie/SGP wil een samenleving waarin

Website: https://zeist.christenunie.nl/

Bestrijding van discriminatie en ongelijkheid op

Website: https://zeist.pvda.nl/

iedereen tot zijn recht komt, een Zeist waar we

Twitter: https://twitter.com/CUSGPZeist

basis van inkomen, herkomst, leeftijd, geloof,

Twitter: https://twitter.com/PvdAZeist

omzien naar elkaar. We hebben een sterke focus

Facebook: https://www.facebook.com/

beperking, ras of sekse.

Facebook: https://www.facebook.com/pvda.zeist/

op duurzaamheid (rentmeesterschap) en het onder-

ChristenUnieSGPZeist/

bureaucratie;

Iemand namens u
laten stemmen
Twijfelt u om te gaan stemmen, omdat u op 21 maart niet
naar het stembureau kunt komen? Dan kunt u er voor
kiezen om iemand anders namens u te laten stemmen.
Zo gaat uw stem niet verloren. ‘Stemmen bij volmacht’
noemen we dat. Degene die namens u gaat stemmen,
mag voor zichzelf en maximaal twee andere personen
stemmen.

Twee manieren
Iemand anders voor u laten stemmen, kan alleen als u daar schriftelijk toestemming voor
geeft. Dit ‘machtigen’ kan op twee manieren.
Een eenvoudige manier om iemand voor u te laten stemmen, is via uw stempas. U vult
dan de achterkant van de stempas in samen met degene die voor u gaat stemmen. Maar
let op: dit kan alleen als degene die voor u gaat stemmen, in de gemeente Zeist gaat
stemmen.
De tweede manier is door vooraf een schriftelijke volmacht aan te vragen bij de
gemeente. Hiervoor vult u samen met degene die voor u gaat stemmen een formulier in.
De gemeente moet uw formulier uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 hebben ontvangen.
Uitleg over hoe u iemand kunt machtigen, vindt u op www.zeist.nl/volmacht.
Hier vindt u ook het formulier waarmee u een schriftelijke volmacht kunt aanvragen.
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steunen van hen die niet meer zo makkelijk mee

Wilt u iemand namens
u laten stemmen zowel
voor de gemeenteraadsverkiezing als het referendum? Dan moet u
twee aparte volmachten
geven.

LIJST
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Annemieke PluijgersZwaneveld (31)

Dat onze bestaande huurwoningen groener

Beroep: huisvrouw, administratieve
ondersteuning eigen zaak man

bewoners) en verbeterd. Een huis vol schimmel

worden (dus lagere energierekening voor
is ongezond en onacceptabel. Wachtlijsten zijn
nu 13 jaar, dit moet echt naar beneden

Trots op Zeist, omdat…

Armoede moet worden bestreden met een

Omdat wij een hele gemengde gemeente zijn.

goed en ruim minimabeleid.

Iedereen is welkom en heeft een plek in onze
samenleving. Toen er in andere gemeentes demon-

Wie is voor u een voorbeeld?

straties waren tegen noodopvang, hadden wij hier

Mijn ouders. Ze hebben ons thuis heel sterk mee

te veel vrijwilligers. Dat kenmerkt Zeist voor mij.

gegeven dat je altijd oog moet hebben en houden
voor anderen.

Waar staat SP Zeist voor?
Een volwaardig (dus goed bemand) politie-

Welk gesprek met een inwoner heeft u
het meest geraakt?

bureau.

Het is niet één gesprek geweest. Maar de gesprek-

Een spoedeisende hulppost en 24-uur

ken waar ik mijn rol als raadslid heb kunnen inzet-

huisartsenpost.

ten om snel een verschil voor iemand te kunnen

De SP wil graag:

Dat kinderen op hun 5e verjaardag een

maken, blijven mij altijd bij. Meteen kunnen acteren

zwemkaart ontvangen, waarmee ze zwemlessen

op een situatie en die dan aanpakken en dat dan

kunnen volgen voor hun A-diploma.

ook terughoren, dat is gewoon heel fijn!

VERKIEZINGSKALENDER
In de aanloop naar de verkiezingen zijn er tal van activiteiten. Debatten bijvoorbeeld, waarbij vertegenwoordigers
van de partijen met elkaar in discussie gaan aan de hand
van stellingen. Wat er zoal te doen is, ziet u in deze kalender.
Bij het maken van deze krant was nog niet alle informatie
bekend. De meest actuele
informatie vindt u op:
www.zeist.nl/kalender.
Daar vindt u ook een overzicht
van leuke activiteiten die op
21 maart plaatsvinden in of
bij de stembureaus.
VERKIEZINGSACTIVITEITEN
Wanneer?

Wat?

Waar?

Woensdag 7 maart
19.00 uur

Debat Belangenvereniging Dichterbij

Dichterswijk

Donderdag 8 maart
20.00 tot 21.00 uur

Gezamenlijk politiek
Bibliotheek
debat over verkeer
Markt 1, Zeist
(Zeister Mediacentrum)

Zaterdag 10 maart
10.00 uur

Debat ‘in duidelijke
taal’ (Gehandicapten
en Patiënten Platform
Zeist)

Gemeentehuis
Rond 1, Zeist

Maandag 12 maart
20.00 uur
(inloop vanaf
19.30 uur)

Verkiezingsdebat
door Vereniging
Lyceumkwartier

Clubhuis Schaerweijde
Hein Bottingalaan,
Zeist

Dinsdag 13 maart
20.00 tot 22.00 uur
(inloop vanaf
19.30 uur)

Politiek café Rond
het Wilhelminapark

Christiaan
Huygenstheater
Wilhelminalaan 22,
Zeist

Vrijdag 16 maart
17.00 uur

Politiek café Zeist
Fietsstad

Bij Johannes
Montaubanstraat 84,
Zeist

Vrijdag 16 maart
17.00 tot 19.30 uur

Politieke markt
Vollenhove

Twee locaties:
• L-flat (17.00 - 18.00 uur)
• Winkelcentrum
Vollenhove

Dat schoolroutes veilig zijn, vervoer met busjes
moet goed en ruimer geregeld zijn.

Persoonlijk motto

Dat ons MKB weer in ons gemeente-DNA gaat

Doe altijd je best, meer kun je niet doen.

zitten, contact met onze ondernemers, het aanpakken van leegstand, ruimte geven aan men-

Website: https://zeist.sp.nl/

sen die een eigen zaak willen beginnen.

Twitter: https://twitter.com/SPZeist
Facebook: https://www.facebook.com/spZeist/

KANDIDATENLIJST IN BRAILLE
Uiterlijk donderdag 8 maart ontvangt u de kandidatenlijst in de
brievenbus. Hierop staan per partij alle kandidaten waar u op kunt stemmen.
Op de kandidatenlijst staat ook een overzicht van alle stembureaus. Voor blinden
en slechtzienden is de kandidatenlijst ook in braille opgesteld. Die is vanaf 9 maart
te lezen in de wijkservicecentra, het gemeentehuis en Bartimeus.

Stemmen voor lichamelijk gehandicapten
Wie een visuele of andere lichamelijke handicap heeft, mag geholpen worden.
Hij of zij mag iemand meenemen in het stemhokje om op zijn aanwijzing een vakje
in te kleuren en het stembiljet in de stembus te doen. Overigens kan de helpende
ook een willekeurige andere stemmer of een stembureaulid zijn.

(18.30 - 19.30 uur)

REFERENDUM:
stemmen in een andere gemeente

Zaterdag 17,
zondag 18 en
maandag 19 maart

Uitzending verkie
Het debat wordt
zingsdebat Slotstad
uitgezonden door
RTV met de lijsttrek
Slotstad RTV.
kers van de Zeister
politieke partijen.
Het debat wordt opge
nomen op 15 maart en
uigezonden op 17, 18
en 19 maart

Woensdag 21 maart

Nieuwe gemeenteraad
kiezen!
Vergeet niet uw stem
pas(sen) en uw identi
teitsbewijs mee te
nemen.

Op een aantal punten zijn de regels om te stemmen bij het referendum net even
anders dan bij de gemeenteraadsverkiezing. De gemeente waar u mag stemmen,
is er daar één van.
Voor de gemeenteraad kunt u alleen stemmen in de gemeente Zeist. Het gaat
immers om de Zeister gemeenteraad. Bij het referendum gaat het om een lande
lijke wet. Daarom is het bij het referendum wel toegestaan om in een andere
gemeente te stemmen.
Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid? Dan kunt u uw referendum-stempas
laten omzetten in een ‘kiezerspas’. Dat kan tot uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 per
post of e-mail met het formulier op www.zeist.nl/kiezerspas. Persoonlijk aan
de balie aanvragen kan ook, tot 20 maart, 12.00 uur. Hiervoor kunt u via
www.zeist.nl/afspraakmaken een afspraak maken.

Stembureau naar
keuze in de gemeente
Zeist. Dit kan het stem
bureau zijn dat op uw
stempas staat, maar u
mag ook een ander
stembureau in de
gemeente kiezen.
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Een of twee stempassen
Om te kunnen stemmen, hebt u een stempas nodig.
Die ontvangt u uiterlijk zaterdag 3 maart in de brievenbus.
De verkiezingsdag op 21 maart is extra bijzonder, want naast
de gemeenteraadsverkiezing vindt die dag ook een landelijk
referendum plaats. Daarom krijgen bijna alle volwassenen dit
keer twee stempassen: één voor de raadsverkiezing en één
voor het referendum.
Maar niet iedereen krijgt er twee. Dat zit zo:
Om te mogen stemmen, moet u 18 jaar of
ouder zijn en in een Nederlandse gemeente
wonen. Dat geldt voor de gemeenteraads

verkiezing en voor het referendum.
In het referendum mogen echter alleen
inwoners met de Nederlandse nationaliteit
stemmen. Voor de gemeenteraadsverkiezing

is dat anders. Daarvoor mag je ook stemmen
als je de nationaliteit van een ander EU-land
hebt, of een verblijfsvergunning en minimaal
5 jaar legaal in Nederland ingeschreven bent.
Daarom krijgen sommige mensen dus alleen
een stempas voor de gemeenteraadsverkiezing. In onze gemeente zijn dat ongeveer
1500 van de ruim 49.000 stemgerechtigden.

Referendum

Gemeenteraadsverkiezing

Beide passen meenemen

Met de stempas voor de gemeenteraads
verkiezing kunt u stemmen op een kandidaat
van één van de lokale politieke partijen.
De uitslag van die verkiezing bepaalt wie
de komende vier jaar zitting mogen nemen
in de Zeister gemeenteraad. In deze krant
en op www.zeist.nl/verkiezingen vindt u
meer informatie over de gemeenteraadsverkiezing.

Zonder stempas kunt u niet stemmen. Neemt
u daarom beide stempassen (en uw legitimatiebewijs) mee naar het stembureau. Ook als u
alleen aan de gemeenteraadsverkiezing of
alleen aan het referendum mee wilt doen. Zo
weet u zeker dat u de juiste stempas bij u hebt.
De medewerkers van het stembureau leggen u
uit hoe het stemmen voor de gemeenteraadsverkiezing en/of voor het referendum werkt.

Met de tweede stempas die u ontvangt, kunt
u deelnemen aan het referendum. Deze stempas hebt u nodig om voor of tegen de nieuwe
Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) te kunnen stemmen.
Meer over dit raadgevend referendum
leest u op www.referendumwiv2017.nl.

Waar geeft de gemeente
haar geld aan uit?
Ruim 150 miljoen euro – te besteden aan allerlei zaken
in de gemeente – daarover beslist de Zeister gemeenteraad.
Waar mag meer geld heen, waar is minder ook genoeg,
waar is het precies goed? Door te stemmen bij de
gemeenteraadsverkiezing, hebt u daar invloed op.

Ruimtelijke ontwikkeling
en volkshuisvesting
€ 4.900.000
Waaronder:
Ruimtelijke ordening
Wonen en bouwen

Bedrijfsvoering
€ 14.400.000

€ 5.400.000
€ 3.700.000
€ 1.600.000

Sociaal domein
€ 72.200.000
Waaronder:
Bijstandsverlening
€ 21.300.000
Jeugdwet
€ 20.000.000
WMO
€ 15.600.000
Participatiewet
€ 12.300.000
Participatie en integratie € 3.000.000

uitgaven
€ 150.600.000

Onderwijs
€ 5.700.000
Waaronder:
Onderwijshuisvesting
Onderwijsbeleid en
leerlingenzaken

€ 5.800.000
€ 4.400.000
€ 1.700.000

Sport, cultuur & recreatie
€ 10.700.000
Waaronder:
Sport (incl. zwembad)
Cultuur (incl. Slot Zeist)
Bibliotheek

Economie
€ 1.000.000

Openbare orde
en veiligheid
€ 6.500.000

€ 2.900.000
€ 1.800.000

Fysieke leefomgeving
€ 11.900.000
Waaronder:
Verkeer en wegen
Groen
Parkeren

Elke partij in de gemeenteraad heeft namelijk zijn eigen lokale
speerpunten en prioriteiten en die bepalen waar de gemeente
haar geld aan uitgeeft. Op deze pagina staat de begroting 2018
in het kort. Waar het geld vanaf 2019 aan wordt besteed?
Dat bepalen de raadsleden die u op woensdag 21 maart kiest!

Bestuur
€ 7.400.000
Waaronder:
Bestuurszaken
Burgerzaken

€ 4.700.000
€ 2.700.000

Financiering en
algemene
dekkingsmiddelen
€ 3.800.000

€ 3.500.000
€ 2.200.000

Volksgezondheid & milieu
€ 12.100.000
Waaronder:
Afvalverwerking
Milieubeheer
Riolering
Volksgezondheid

€ 4.400.000
€ 2.800.000
€ 2.300.000
€ 2.000.000

Ga voor de volledige begroting naar zeist.nl/begroting2018
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