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Waarom stellen deze elf mensen 
zich kandidaat?
Kort gezegd omdat het CDA de 

middenpositie inneemt in de samenleving. 

We hebben de motivatie en inspiratie 

van onze kandidaten goed besproken. 

En telkens weer komt naar voren dat zij 

voor dit CDA kiezen omdat het CDA de 

middenpositie inneemt in de Barneveldse 

samenleving. Zij zijn gemotiveerd om 

ruimte te geven aan iedereen. Onze 

kandidaten, jong en oud, zijn geïnspireerd 

door het Evangelie, ze gaan voor de 

sterken en zwakken in de samenleving en 

willen er alles aan doen om Barneveld als 

één vitale samenleving te behouden. Niet 

voor niets is onze verkiezingsslogan dan 

ook: CDA voor elkaar.

Hoe kan de kiezer dit zien?
We willen meer ruimte bieden aan 

inwoners om de gemeente uit te dagen. 

Onze inwoners hebben goede ideeën 

over hun buurt, hun vereniging of zien 

dat ze een aantal zaken beter kunnen 

organiseren. Maarten Schipper heeft dit 

aangekaart met het right to challenge 

en de gemeenteraad steunt dit! Denk 

aan groen in de buurt, veiligheid in het 

dorp, kindvriendelijk maken van de buurt 

of je eigen dorp groener maken met een 

energiecoöperatie. 

Succesvolle sportverenigingen vinden 

wij belangrijk. Daan de Vries is 27 jaar en 

actief volleyballer; hij loopt al vier jaar 

mee in de gemeenteraad en weet de weg 

om iets voor elkaar te krijgen. Hij zal ook 

de komende periode o.a. werken aan 

meer ruimte voor SDVB, een ijsbaan/

CDA voor elkaar
Het CDA is klaar voor de verkiezingen. Als enige partij bouwde het CDA met 100 inwoners aan het 
verkiezingsprogramma. Er is een mooie kandidatenlijst gepresenteerd met vertrouwde gezichten 
en nieuwkomers: Jong en oud, mannen en vrouwen. Bovendien heeft het CDA in Didi Dorrestein 
een ervaren wethouder! Als vrouw weet zij als geen ander verbinding te leggen tussen overheid en 
samenleving. Lijsttrekker Arjan Westerneng: 

skeelerbaan in Voorthuizen, sportzalen 

in Kootwijkerbroek en Zwartebroek/

Terschuur.   

Ondernemerschap is het CDA eigen. 

Onze Jaco Geurts maakt zich in Den Haag 

sterk voor agrariërs en voor de gemeente 

Barneveld. Hier is Gert Bouwman altijd 

actief voor boeren, bijvoorbeeld voor snel 

internet. We pleiten voor gezonde ruimte 

aan agrariërs. En het CDA maakt zich sterk 

voor MKB en familiebedrijven.

We willen goed zijn voor nu en de 

toekomst. We hebben de afgelopen 

jaren hard getrokken aan duurzaamheid  

en onze wethouder Didi Dorrestein 

wordt elders gevraagd om onze goede 

voorbeelden te tonen. De komende 

jaren willen we investeren in duurzaam 

Barneveld. In ons programma kunt u maar 

liefst meer dan 15 concrete acties vinden. 

Dat doen we samen met de dorpen, met 

draagvlak. 

Ons geloof inspireert ons om te werken 

aan een goede samenleving voor nu en in 

de toekomst. En 

dat doen we voor 

elkaar.

Kunnen wij op 21 

maart rekenen op 

uw stem?
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