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Klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen met de slogan:

'Geef de WD een tien!'
Lansingerland - De VVD-fractie 
presenteert als eerste partij het 
verkiezingsprogramma voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 
16 maart 2022 en komt met een 
complete lijst van 20 kandidaten. 
We spraken met lijsttrekker 
Matthijs Machielse en wethouder 
Kathy Arends die beschikbaar 
is voor een tweede termijn.

Freek J. Zijlstra

Jullie staan vier maanden voor de ver
kiezingen al in de startblokken*
Kathy Arends: “Het unieke is dat de 
WD klaar is en kan starten met de 
campagne, want we hebben een lijst
trekker, het verkiezingsprogramma is 
opgesteld en we willen met trots de 
lijst met kandidaten voor de gemeen- 
teraadsfractie presenteren.
We hebben nu een lijsttrekker die zes 
jaar geleden nog ondersteunend aan de 
fractie was. Bij de vorige verkiezingen 
kreeg Matthijs van de selectiecommis
sie een plek op de lijst. Maar hij had 
het stellige voornemen in de gemeen
teraad te komen, hij zorgde er zelf met 
een sterke campagne voor dat hij goed 
in beeld kwam, en het is hem gelukt 
direct in de raad te komen. Sterker 
nog, hij is afgelopen jaar fractievoor
zitter geworden en nu met trots onze 
lijstrekker! Hij is een sterk debater en 
hij staat z’n mannetje ”
Matthijs Machielse: “Ik ben op m’n 
veertiende door de mentor van het 
Wolfert Lyceum gevraagd om een de- 
batteam te beginnen. En dat is een uit 
de hand gelopen hobby geworden. Het 
is begonnen met wedstrijddebatten, 
toen kwam de oprichting van de stich
ting ‘De Debatunie’ en het trainen van 
grote aantallen jongeren. Ik realiseerde 
me gaandeweg dat er geen ideologie 
was. Waarom ben je voor of tegen iets? 
Het heeft me getriggerd na te denken 
over wat we in en met Lansingerland 
willen ”
Kathy: “Zo kwam Matthijs in de frac
tie. Hij werd door de collega’s enorm 
gewaardeerd, hij kreeg het volledige 
vertrouwen en zo kwam het moment 
om het stokje aan hem door te geven. 
Toen hij leider van de fractie werd, was 
het niet meer de vraag wie lijsttrekker 
zou worden. Ook al is hij de jongste 
van allemaal, hij heeft de capaciteiten 
om de campagne aan te voeren. Hij is 
onze politiek leider.”

Wat is er verder zo bijzonder aan deze 
kandidatenlijst*
Kathy: “We staan voor een aantal 
grote opdrachten en vraagstukken. De 
woningbouw, de verdere ontwikkeling 
van de centra en het op bouwen van 
een krachtige samenleving. Dat vraagt 
dan ook om een lijst met namen van 
mensen die samen over de nodige 
vaardigheden beschikken om met die 
uitdagingen aan het werk te gaan en 
resultaten te boeken.”
Matthijs: “Onze kandidaten hebben 
ongelooflijk veel kwaliteiten in huis, in 
achtergrond, in diversiteit en in kennis

Kathy Arends en Matthijs Machielse willen de VVD verder laten groeien.

en kunde. Met het oog op uitdagingen 
zoals de groei van de gemeente, de re
gionale druk daarop, de infrastructuur 
en de bereikbaarheid van onze kernen 
aan te kunnen gaan, hebben we de lijst 
samengesteld.
Zo kunnen we ervoor zorgen dat we 
fijn in onze dorpen kunnen blijven 
wonen, boodschappen blijven doen, 
sporten en actief kunnen zijn in het 
verenigingsleven.”
Kathy: “Met de opgaven waarvoor we 
staan moet je er als kiezer op kunnen 
vertrouwen dat er raadsleden klaar
staan die de deskundigheid hebben om 
afgewogen besluiten te nemen.”

Welke kandidaten wil je in de spot
light zetten*
Matthijs: “Ik wil een paar kandidaten 
uitlichten. Op nr. 2 van de verkiezings
lijst staat Marloes Draak. Ik noem 
haar het ‘warme hart van de fractie’. 
Ze werkt in de arbeidsparticipatie, 
haar kennis van het sociaal domein is 
ontzettend sterk en ze is een scherp de
bater. Op plek nr. 3 staat Ivo de Graaf. 
Hij ondersteunt onze fractie al jaren. 
Hij is werkzaam in de infrastructuur 
en hij weet hoe je ware opgaves op 
dat gebied moet oppakken. Hij is een 
voorbeeld van ervaring en expertise 
die we in de fractie beschikbaar willen 
hebben. Je vindt in de fractie straks 
ook mensen met kennis op het gebied 
van accountancy, van de openbare 
ruimte, op het gebied van handhaving. 
Op nr. 7 staat Vincent Jumelet. Hij is 
20 jaar, studeert watermanagement

en komt op chillplekken en weet dus 
wat er onder jongeren leeft. Op nr. 6 
staat Boris Wezenberg. Hij is voorzit
ter van CW Berkel en weet als geen 
ander hoe je het verenigingsleven zo 
goed mogelijk kunt ondersteunen. 
Met elkaar voetballen is veel meer 
dan twee keer per week trainen en op 
zaterdag een wedstrijd spelen. Het is 
de plek waar kinderen omgaan met 
vrijwilligerswerk en waar ouders een 
bestuursfunctie vervullen. We hebben 
veel goede kandidaten, waaronder 
lijstduwer Jan Dammes op nr. 20, een 
80-plusser die al 55 jaar lid is; een man 
met een groot liberaal hart!”
Kathy: “Uiteindelijk zijn we een partij 
van doeners. We willen mensen die

het probleem goed kunnen signaleren 
en analyseren, maar ook kunnen op
lossen. Je moet over actiegerichtheid 
beschikken. Maar, we houden van op
timisme, wat gezelligheid en natuurlijk 
een bitterbal!”
Matthijs: “We hebben inderdaad een 
lijst met 20 doeners die ik mag aan
voeren en Kathy staat op nr. 10. We 
willen een team neerzetten met inhoud, 
van kwaliteit en met optimisme. Geef 
de WD daarom een tien! Een 10 als 
waardering en daarvoor krijg je dan 
10 gedreven raadsleden terug.”
Kathy: “Ik vind het fantastisch en een 
waardige taak om de plannen die ik 
de afgelopen vier jaar mede in gang 
heb gezet, als wethouder af te mogen

maken. Samen met een gemotiveerde 
fractie, die maatschappelijk betrokken 
is.”

Wat zijn de belangrijkste doelen* 
Matthijs: “We hebben de afgelopen 
maanden in samenspraak met vele be
trokken organisaties een verkiezings
programma weten samen te stellen dat 
antwoorden heeft op drie drijfveren: 
fijn wonen, actieve dorpskernen en fa
ciliteiten om te kunnen sporten. Als we 
terugkijken stellen we vast dat Kathy 
de afgelopen jaren veel woningbouw- 
plannen naar de raad heeft gebracht 
die versneld worden uitgevoerd. Be
taalbaarheid is een belangrijk aspect. 
Wij willen daarom dat van elk nieuw 
plan minimaal 50% uit betaalbare 
woningen bestaat. Appartementen en 
gelijkvloerse woningen zijn hoognodig 
voor starters, kleine huishouders en 
senioren.”

Hoe gaat de VVD de Lansingerlanders 
die dat willen bier dan een plek geven* 
Matthijs: “Je kunt niet zeggen dat 
alle woningen voor onze inwoners 
zijn. Wel willen wij gaan werken met 
lokale voorrang voor woningen waar
in de gemeente mee-investeert, zoals 
starters- en betaalbare woningen. We 
willen de ontwikkelaar de verant
woordelijkheid geven die woningen 
lokaal aan te bieden en die kandidaten 
een zwaardere weegfactor te geven. 
We willen alle investeringen die wij als 
Lansingerland doen, ten goede laten 
komen aan onze jongeren, onze star
ters en onze ouderen, die wel graag een 
appartement of beneden-bovenwoning 
zouden willen. In Bleiswijk, in Berkel 
of in Bergschenhoek.” Kathy: “Dan is 
het bijvoorbeeld in Bleiswijk met het 
oog op de vergrijzing aldaar wel van 
belang dat je die woningbouwbouw 
stapsgewijs ontwikkelt.”

Hoe wil de VVD de veiligheid vergro
ten*
Matthijs: “Wat de gemeente kan doen 
is het aantal Boa’s aanzienlijk uitbrei
den. Velen ergeren zich met mij aan 
gestolen fietsen bij Metrostations. Zet 
Boa’s in op hotspots. Maar ze kun
nen ook ‘s nachts bij overlast ingezet 
worden. Dat verhoogt het gevoel van 
veiligheid en vergroot de pakkans.”


