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Speerpunten uit het verkiezing s  -
programma 2018 van Rosendael ‘74

Op 21 maart a.s. zijn er gemeenteraadsverkie-
zingen. U komt toch ook stemmen? 
In Rozendaal doen alleen lokale partijen mee 
aan de verkiezingen. Rosendael ’74 is één van 
deze drie partijen. In deze flyer lichten we onze 
speerpunten toe.

In de afgelopen vier jaar heeft Rosendael ’74 een 
 daadkrachtige coalitie gevormd met het PAK.  
We hebben veel van onze gestelde doelen bereikt.  
Dat smaakt dus naar meer! 

Wij zetten ons voor Rozendaal in met een team van en-
thousiaste, constructieve en betrokken mensen. 
Een energiek team met één drijfveer: wij houden van 
dit dorp en willen het unieke karakter ervan behouden. 
Onze partij kenmerkt zich door een goede afspiegeling 
van de inwoners van Rozendaal. Jonge dynamiek wordt 
gecombineerd met rijke ervaring. Rosendael ’74 staat voor 
een pragmatische opstelling en daadkrachtig politiek 
optreden. Onze fractie maakt sinds jaar en dag deel uit 
van coalities en heeft zich daarmee een stabiele factor 
getoond in de Rozendaalse gemeenteraad. 

Met uw steun willen wij de volgende 
 speerpunten in de komende jaren realiseren:

• Zelfstandigheid: Rosendael ’74 wil zelf de  kwaliteit 
blijven bepalen van diensten als basisonderwijs, bur-
gerzaken (loket), ruimtelijke ordening, afvalinzameling, 
openbare verlichting, fietspaden, riolering, sneeuwruimen, 
speelplaatsen en groenonderhoud. Rozendaal levert deze 
voorzieningen tegen relatief lage gemeentelijke belastin-
gen. 

• Bestuurlijke organisatie: Als gemeente willen we 
blijven voldoen aan de steeds verder toenemende eisen 
vanuit Den Haag op het gebied van digitale dienstverle-
ning, zorg, duurzaamheid en ruimtelijke ordening. Rosen-
dael ’74 steunt het verandertraject voor een toekomst-
bestendige ambtelijke organisatie. Een gedegen financieel 
beleid samen met een ambtelijke organisatie die goed 
is voorbereid op nieuwe taken geeft veel vertrouwen in 
een modern, zelfstandig Rozendaal 2.0.

• Veiligheid: Wij hebben ons hard gemaakt voor een 
langdurig inbraakpreventie programma vanuit 
de gemeente. Hoewel elke inbraak er één te veel is, is het 
aantal inbraken gedaald en op dit moment stabiel. 

 Als de situatie daar om vraagt, is Rosendael ’74 bereid 
om cameratoezicht op aan- en afvoerroutes in te stellen. 

 Daarnaast is ook een belangrijk doel om de verkeersvei-
ligheid op de Schelmseweg te verbeteren. Hoewel wij als 
gemeente geen zeggenschap hebben over provinciale we-
gen, zullen wij er bij de provincie op blijven  aandringen.
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Behaalde doelstellingen in de afgelopen 4 jaar: 

• Nieuwbouw Dorpsschool 
 In het najaar van 2018 kunnen de Rozendaalse 
 kinderen gaan genieten van hun gloednieuwe en 
 duurzame school met gymzaal en een moderne 
 kinderdagopvang. 

• Realisatie van de nieuwbouwwijk De Del   
 Veel huizen zijn inmiddels al bewoond.

• De overheveling van zorgtaken 
 (binnen het sociaal domein) vanuit Den Haag naar de  
 gemeente Rozendaal is goed verlopen mede dankzij de  
 goede samenwerking met de gemeente Rheden.
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• Energietransitie: Klimaatverandering is een gegeven 
en de Nederlandse gasbel raakt op. In 2030 wil onze 
overheid 40-50% minder uitstoot van CO2. 

 De gemeente Rozendaal geeft graag het goede voorbeeld 
(ledverlichting, zonnepanelen). Rosendael ’74 wil een 
gemeentelijke subsidie van € 1.000 per huis-
houden beschikbaar stellen om de overstap naar een 
groenere energievoorziening te stimuleren en/of uw huis 
(nog) beter te isoleren.

• Behoud van ons open en groene dorpskarak-
ter: Rosendael ’74 is voorstander om in overleg met 
buurtbewoners onze niet-doorgaande wegen te gaan 
bestraten met klinkers i.p.v. asfalt. Klinkers zijn 
duurzamer, op de lange termijn voordeliger en geven ook 
meer karakter. 

 In Brussel is er een discussie gaande over de toegestane 
middelen voor onkruidbestrijding. Europese gemeenten 
mogen geen Round-Up meer inzetten. Rosendael ’74 zal 
meer budget beschikbaar maken om op andere wijzen 
onze straten vrij van onkruid te houden. 

• Een verbindende gemeente: In de afgelopen coa-
litieperiode is er veel aandacht geweest voor open en 
frequente communicatie naar Rozendalers toe en 
zijn er meerdere informatieavonden georganiseerd over 
diverse onderwerpen. Zo probeert het huidige college in-
put te krijgen van u, maar ook van onze jeugd! Ook heeft 
de gemeente zich verbindend opgesteld bij activiteiten 
die voor en door Rozendalers werden georganiseerd. 
Wat Rosendael ’74 betreft wordt deze lijn doorgezet en 
zal de communicatie met Rozendalers verder worden 
uitgebreid.
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• Jeugd: In de afgelopen periode is een begin gemaakt 
met het instellen van een jeugdraad en -burgemeester, 
waarbij in kaart is gebracht waaraan de jeugd 
van Rozendaal behoefte heeft. De mooie groene 
omgeving van Rozendaal is uniek en nodigt uit tot bewe-
gen. Ook dichtbij huis, in de straat of wijk moet de verlei-
ding groot zijn om te spelen, bewegen of te sporten. Het 
houdt ons gezond en actief. Daarom spant Rosendael´74 
zich onder andere in voor een natuurlijke speelplek in de 
nieuwe wijk, gemarkeerde wandel- en fietsroutes en de 
sport- en speelvoorziening bij de school.

Wilt u het volledige verkiezingsprogramma lezen, kijk dan 
op: www.r74.nl. U kunt ons ook volgen op 
facebook: www.facebook.com/rosendael74. 

Mocht u aanvullende ideeën hebben of ons willen helpen 
om de gestelde speerpunten te realiseren, meldt u dan aan 
op onze website of bel: 06-22200897 (Marieke Albricht).

Wij staan voor:

• Zelfstandigheid = zelf belastingen en 
 voorzieningen bepalen

• Veiligheid: thuis en in het verkeer

• Een verbindende gemeente, aantrekkelijk 
 en gastvrij

• Energietransitie; subsidies voor 
 groenere huishoudens

• De jeugd heeft de toekomst

• Openbare ruimte, voor een open, 
 groen kasteeldorp



1. Marieke Albricht: In het dagelijks leven 
financieel specialist in fusies en overnames. Sinds 
vijf jaar fractievoorzitter en beoogd wethouder. 
“Rosendael ’74 is mijn partij omdat wij ons allen 
met hetzelfde enthousiasme inzetten voor Rozen-
daal. We willen graag iets terugdoen voor dit mooie 
dorp en doen dat zo constructief mogelijk. De 
kennis en ervaring die ik als raadslid heb opgedaan 
zet ik graag in als wethouder van Rozendaal.” 

2. Corine ter Brugge: Onderzoekend, en-
thousiast, sportief en verbindend, zo zou ik mij-
zelf willen omschrijven. Getrouwd, moeder van 
2 kinderen. Opgeleid als (kinder) Intensive Care 
verpleegkundige en gezond heidswetenschapper, 
nu werkzaam als interimmanager in de zorg. 
Sinds 2015 commissielid Sociaal Domein. 
Beoogd fractievoorzitter. “Ik geniet erg van de 
diversiteit binnen de fractie van Rosendael ’74. Een 
combinatie van jeugdigheid en anciënniteit. Graag 
wil ik als raadslid mijn kennis op het gebied van 
zorg en welzijn inzetten voor alle Rozendalers.”

3. George van Gorkum: Gepensioneerd 
beroepsofficier met een specialisme in over-
heidsfinanciën. De afgelopen vier jaar gediend 
als wethouder Financiën en Ruimtelijke Orde-
ning. Wil graag verder als raadslid. 
“Ik heb de politiek leren waarderen, mede door 
deze energieke en daadkrachtige club mensen 
van R’74. Ik wil graag mijn ervaring als wethouder 
gebruiken, omdat op het gebied van de RO grote 
veranderingen op til staan vanwege de nieuwe 
Omgevingswet.” 

4. Gert-Jan Willemse: Bedrijfseconoom, 
actief als commercieel directeur en raadslid. 
“Ik wil mij o.a. inzetten voor een effectief veiligheids-
beleid door de gemeente (zowel in het verkeer als 
inzake inbraakpreventie) en een verstandig energie-
transitie-beleid dat leidt tot minder afhankelijkheid 
van buitenlands gas en olie en verminderde uitstoot 
van broeikasgassen.” 

5. Ronald de Jonge: Partner bij een 
 regionaal accountkantoor. In 2017 toegetreden 
tot de raad. “R‘74 is een partij die bruist van de 
energie en waarbij de gehele fractie een enorm ver-
antwoordelijkheidsgevoel heeft voor de leefbaarheid 
en zelfstandigheid van dit mooie kasteeldorp. Ook 
de aankomende vier jaar hoop ik hier mijn steentje 
aan bij te kunnen dragen.” 

6. Hein Hoek: Filosoof en gepensioneerd 
marineofficier met vele jaren diplomatieke 
buitenlandervaring.  Bijzondere belangstelling 
voor milieu- en duurzaamheidszaken. Begon-
nen als commissielid sociaal domein en later 
VROM. “Ik kan met mijn twee specifieke achter-
gronden als oud-marineofficier en als filosoof de 
fractie goed ondersteunen en ik wil graag weer 
vier jaar als commissielid meedraaien met deze 
enthousiaste collega’s.” 

7. Kyra Jurriëns: Jongste lid van de fractie. 
Actief als adviseur voor gemeenten, met een 
focus op jeugdgezondheid. “Het sociale domein 
heeft mijn specifieke aandacht. Wij hebben 
het goed in Rozendaal, maar ook wij kennen 
inwoners die net even dat extra zetje nodig 
hebben om optimaal zelfstandig te kunnen leven 
en functioneren. Ik wil me daar graag hard voor 
maken.”

8. Arno Adema: Wethouder Financiën en 
Ruimtelijke Ordening van 2006 tot 2014. 
“Ik heb mijn werk voor Rosendael ’74 en dus 
voor Rozendaal met plezier gedaan. R’74 is een 
partij van betrokken en enthousiaste mensen, 
jongeren en ouderen, die zich voor Rozendaal 
willen inzetten.”

9. Ingrid Alberda van Ekenstein: Acht 
jaar raadslid geweest waarvan vier jaar als 
fractievoorzitter. “Het is fijn te zien hoe onze 
wethouder en raads- en commissieleden met veel 
enthousiasme en kundigheid zich de afgelopen 
periode hebben ingezet voor onze prachtige 
zelfstandige gemeente. Als bestuurslid ben en blijf 
ik zeer betrokken bij de lokale politiek.”

10. Martin Tuit: Woont sinds 1970 in 
 Rozendaal en is twee periodes raadslid 
geweest. “Inmiddels ben ik vier jaar secretaris 
van de partij. Als medeoprichter ben ik vanaf 
het eerste uur bij de partij betrokken. Eerst als 
lid van de stuurgroep Rosendael ’74, later in de 
kiesvereniging Rosendael’74.”
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Het team van Rosendael ’74
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