
De Stem 
van Heusden en Altena

Verdien
€ 250,- voor
een goed doel
Kent u Altena? Welke 
plaats in Altena hoort 
bij de genummerde 
foto’s in deze krant?

Benoem ze allemaal en 
stuur dit door naar
info@cdawoudrichem.nl

Vergeet niet te 
vermelden aan welk 
doel u € 250,- laat 
schenken als u wint.
Een goed doel kan 
zijn een vereniging, 
een project of initiatief 
binnen het Land van 
Heusden en Altena.

Beste streekgenoten,
De voorbije periode was ik het enige statenlid uit het Land van Heusden
en Altena. Dankzij een groot aantal voorkeurstemmen uit onze regio heb
ik mijn werkzaamheden kunnen verrichten. Mijn slogan was:
“Ik ga voor Altena.”

Met veel plezier ben ik ‘er voor gegaan’ om onze mooie regio op de kaart te
zetten in Den Bosch. Op de volgende pagina is te lezen wat mijn inzet is geweest.

Graag wil ik mij vanuit de Christelijke traditie en inspiratie ook de komende periode 
100% inzetten voor de belangen van ons Land van Heusden en Altena. De regio 
waarin ik geboren en getogen ben. 

Uw stem is daarbij voor mij van grote waarde en een belangrijke steun in de rug. 
Mag ik woensdag 18 maart op u / jou rekenen?

Met vriendelijke groet,

Roland van Vugt
CDA lijst 2, nummer 8

18 maart zijn de verkiezingen voor
Provinciale Staten en het Waterschap

Doet de provincie er toe?
Soms wordt gezegd dat de provincie er niet toe doet. Dat deze bestuurslaag 
ver van ons af staat en beter opgeheven kan worden. Maar wist u dat de 
provincie bij heel veel zaken, waar wij dagelijks mee te maken hebben, 
betrokken is? Denk bijvoorbeeld aan:

CDA: DE GROOTSTE LOKALE PARTIJ VAN ALTENA! 

Stem uw lokale 
CDA kandidaat

•  Ondersteuning Nieuwe Hollandse 
Waterlinie en restauratie forten en 
sluizen

•  Bijdrage aan veerdiensten 
Gorinchem en Werkendam en de 
watertaxi

•		70%	financiering	restauratie	
kerktoren Uitwijk 

•  Ondersteuning Liniepadfestival
 € 96.000,-
•  Bijdrage aan waterrand Woudrichem 

€ 200.000,-
•  Bijdrage aan project groepsschuil-

plaatsen Eerste Wereldoorlog
 € 100.000,- 
•  Toegankelijke maken bushaltes voor 

minder validen
•  Ondersteuning project kavelruil Altena
•  Aanleg liniepad vanaf fort Altena
•  Bushalte voor de Brabantliner in 

Nieuwendijk 

•  Ondersteuning buurtbusnetwerk
•  Garantstelling voor regionaal 

bedrijventerrein € 2.500.000,-
•  Bijdrage aan realisatie van
 starterswoningen
•  Ondersteuning Parkschap
 Biesbosch
•   Ondersteuning Agrarische
 Natuurvereniging
•  Bijdrage aanleg Doornse
 Molenpad 
•  Onderhoud en beheer provinciale 

wegen
•  Ondersteuning aanleg natuur-

vriendelijke oevers in Altena
•  Stimulering agrarisch en 

particulier natuurbeheer
•  Bijdrage aan aankleding rotondes 

€ 100.000,-
•  Ondersteuning bibliotheekwerk

•  Reconstructie provinciale wegen 
N322 (Nieuwendijk-Andelse Sluis) 
en N283 (Hank-Wijk en Aalburg)

•  Bijdrage aan nieuwbouw 
Biesboschmuseum € 3.200.000,-

•  Bijdrage aan bouw zwembad 
Aqua Altena € 500.000,-

•		Bijdrage	aan	realisatie	fietspad	
Veense Steeg, Neer Andelseweg 
en rotonde Woudrichem

•  Bijdrage aan restauratie van 6 
molens van de Molenstichting 
Land van Heusden en Altena

•  Bijdrage aan dorpsontwikkelings-
plannen (IDOP’s) Andel, 
Meeuwen, Eethen, Genderen, 
Giessen, Veen 

•  Inzetten van leefbaarheids-
budgetten; bijvoorbeeld het 
project ‘Samen Doen’ in Aalburg.

 Ook na de verkiezingen ben ik 
bereikbaar voor u / jou 
(06-18304917/rvvugt@brabant.nl)
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“ Gemeentegrenzen zijn voor mij niet relevant. Ik 
heb mijn hart aan Altena verpand. Dus ik loop 
net zo hard voor Aalburg als voor Werkendam 
of Woudrichem!”

Waar sta je voor?
Een man een man, een woord een 
woord! Geloofwaardigheid is ook in 
de politiek gewenst. Van belang is dat 
je vanuit de menselijke maat probeert 
te handelen. Ik probeer te denken en 
handelen vanuit kansen en mogelijk-
heden en niet vanuit problemen. Als 
het niet kan zoals het moet, dan moet 
het maar zoals het kan.

Hoe doe je dat?
Om iets te bereiken in de politiek moet 
je geduld hebben, gevoel voor timing, 
investeren in relaties en die contacten 
ook durven inzetten. Niets komt van-
zelf, je moet ervoor knokken en voor 
ogen houden dat de aanhouder wint. 

Waarin is Brabant 
onderscheidend?
Brabant kan een inspirerend voor-
beeld zijn voor ons land. Onze provin-
cie heeft zich enorm ontwikkeld en is 
inmiddels de tweede motor van de BV 
Nederland. En daar wordt elke dag 
keihard aan gewerkt, maar wel op z’n 
Brabants: samen met elkaar.  

Wat zijn je verkiezingsbeloften? 
De enige belofte die je als politicus 
kunt waarmaken, is dat je er voor 
gaat. Ik beloof dat ik me voor 100% 
in zal spannen om de belangen van 
onze mooie regio in Den Bosch te 
behartigen.

Hoe kijk je terug op de 
afgelopen vier jaar? 
Soms weet je dingen te bereiken 
en geeft dat voldoening. Af en toe 
zijn er teleurstellingen en heb je een 
baaldag. Maar als ik terug kijk op de 
afgelopen 4 jaar dan overheerst een 
positief gevoel. Volgens mij heb ik 
eruit gehaald wat erin zit voor Altena. 

Weten ze in Den Bosch wel 
waar Altena ligt? 
Absoluut. Inmiddels weten ze dat 
Altena in Brabant ligt en rolt er ook 
provinciaal geld naar onze regio. 
De eerste keer dat het college van 
Gedeputeerde Staten buiten het 
provinciehuis vergaderde was in het 
Biesboschmuseum. We hebben ze na 
de vergadering rond laten varen en 
vervolgens de ideeën voor de nieuw-
bouw gepresenteerd. Inmiddels wordt 
er 3,2 mln. euro van de Essentgel-
den geïnvesteerd in een prachtig en 
energieneutraal Biesboschmuseum 
midden in het mooiste Nationaal Park 
van ons land.

Ze weten ook waar Uitwijk ligt en dat 
daar op dit moment één van de oud-
ste kerken van Brabant gerestaureerd 
wordt, en dat Werkendam de grootste 
binnenhaven heeft. Maar ook dat we 
prachtig cultureel erfgoed hebben. 
Sinds het werkbezoek van 30 januari 
hebben statenleden en ambtenaren 
met eigen ogen kunnen zien hoe jon-
ge agrarische ondernemers bezig zijn 
met steeds duurzamer bedrijfsvoering 
en dat Altena niet te vergelijken is met 
de Peel.

Ook merkt men dat hier ondernemen-
de mensen wonen, die de handen 
uit de mouwen willen steken om hun 
dorp leefbaar te houden. Men ziet 
ondernemers die aan de weg timme-
ren en inwoners die een duurzame 
energiecoöperatie oprichten en onze 
buurtbuschauffeurs die af en aan 
rijden. En natuurlijk Marianne Vos die 
overal	dwars	doorheen	fietst.
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Roland van Vugt zette zich 100% in voor:

•  Nieuwbouw van het 
Biesboschmuseum

  Peter van Beek, directeur 
Biesboschmuseum: “Met raad en 
daad heeft Roland ons bijgestaan 
in onze planvorming. Door prima 
lobbywerk hebben we er het beste 
uitgehaald. We krijgen een prachtig 
innovatief onderkomen in de 
Biesbosch, dat veel meer is dan een 
museum.”

•  Instellen van de Brabantnorm
  Namens de CDA-statenfractie 

stelde Roland van Vugt voor om 
een provinciaal salarisplafond in te 
stellen. Met het instellen van deze 
Brabantnorm wordt paal en perk 
gesteld aan bovenmatige salarissen 
binnen instellingen, die van de 
provincie subsidie ontvangen. 
Subsidies worden door de provincie 
geweigerd als de salarissen boven 
dit vastgestelde maximum komen. 
Dit voorstel werd met een ruime 
meerderheid in Provinciale Staten 
aangenomen. 

•  Restauratie van de kerktoren 
van Uitwijk

  Cees Ambachtsheer, voorzitter 
stichting Ontwikkeling gemeente 
Woudrichem:

  “Mede dankzij de alertheid en 
ingangen van Roland bij de 
provincie, hebben we met succes 
een subsidie-aanvraag gedaan voor 
de restauratie van de toren. Het 
resultaat is zichtbaar.”

•  Agrarisch ondernemerschap
 Frans Smits, kavelruilcoördinator:  
  “De afgelopen jaren heeft Roland 

zich ingezet voor diverse agrarische 
ondernemers in onze regio. Je kunt 
altijd een beroep op hem doen 
en stelt zich ter plaatse (op het 
erf) op de hoogte van de situatie. 
Ook heeft hij de stroperige NB-
wetvergunningverlening krachtig 
aangekaart in Den Bosch. Onlangs 
nog zijn op zijn initiatief de leden 
van Provinciale Staten van Brabant 
met een bus door Altena gereden en 
hebben ze kunnen zien dat Altena 
niet de Peel is.”

 • (Openbaar)
  vervoer
  

 Otto van Breugel,
 raadslid Werkendam:
  
  “Geregeld trekken we samen op 

om zaken voor elkaar te krijgen 
waar gemeente en provincie bij 
betrokken zijn. Een voorbeeld 
daarvan is het Openbaar Vervoer, 
maar ook de afsluitingen van de A27 
of de overlast bij reconstructies van 
provinciale wegen. Roland gaat er 
altijd direct op af.”

•  Duurzame energie
  Cees de Bas, voorzitter DecaB:
  “Ik denk dat Roland de juiste snaar 

raakt door bij de provincie te pleiten 
voor zowel energiebesparing als het 
ondersteunen van lokale duurzame 
energiecoöperaties. Ook hier legt hij 
energiek de lijntjes naar de regio.”

naam
leeftijd

woonplaats
relatie

kinderen
lid Provinciale Staten

Roland van Vugt
44 jaar
Woudrichem
gehuwd met 
Mirna van Vugt-Janson
Mateu (6)
sinds 2009 

Is uw project of initiatief  € 5.000,- waard? Doe mee!
Leefbaarheid is van groot belang. Daarom stelt Brabant de komende
twee jaar € 800.000 beschikbaar voor DOE-budgetten (projecten die leefbaarheid 
bevorderen). De provincie verdeelt dit bedrag in vier fasen onder de aanvragers.
Voor elke fase is €200.000,- beschikbaar. 
De provincie financiert een project voor 50% tot een maximum van € 5.000,-.
De andere 50% moet uit een andere bron komen (bv. via crowdfunding, sponsoring
of bijdrage gemeente of instelling).
Tot 1 april 2015 kunnen aanvragen worden ingediend voor de eerste fase. Meer 
informatie is te vinden op brabant.nl/doebudgetten of www.leefbaarheidbrabant.nl.
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GEEF OOK UW TWEEDE STEM AAN HET CDA

• Aanleg tunneltje in Werkense dijk te Werkendam
• Restauratie Amerikaanse windmotor in uiterwaarden nabij Genderen
•  Voorkoming sloop van 35 woningen voor dijkverzwaring Merwededijk te 

Werkendam
• Bijdrage aan Maasdijk Fruitdijk met herplant van historische hoogstamfruitbomen
•  Ecologische verbindingszone Nieuwe Hollandse Waterlinie inclusief aanleg 

Liniepad
• Ecologische verbindingszone langs de Gantel
• Kreekherstel langs Oostkil, Bleeke Kil en Bakkerskil
• Dijkversterking	langs	Steurgat	met	aanleg	fietspad	en	behoud	griendwerkerskeet
• Innovatieve dijkversterking langs fort Steurgat met wilgen als waterkering
• Klimaatbuffer door de aanleg van natuurvriendelijke oevers in Babylonienbroek 
• Vispassage van het Afwateringskanaal naar de Gantel
• Vispassage van de Gantel naar de Alm
• Aanleg waterberging in polder Oude Doorn
• Bouw van zestien nieuwe gemalen in Noordwaard
• Aanleg vissteiger in Hank als afronding van waterplan in Werkendam
• Inrichting calamiteitencentrum in hoofdkantoor Waterschap Rivierenland te Tiel

Wat heeft Waterschap Rivierenland samen met het 
CDA in de afgelopen zes jaar bereikt in Altena?

Geef Altena een stem in Tiel!
Dertig jaar geleden woonde ik in zo’n 
charmant dijkhuisje onder aan de 
Sleeuwijksedijk. Weliswaar buiten-
dijks en soms stond het water tegen 
ons huis aan, maar het was heerlijk 
wonen. Totdat de verhuiswagen voor 
kwam rijden omdat het huis gesloopt 
moest worden vanwege een dijkver-
zwaring tussen Werkendam en de 
Gorcumse brug.

Toen moet mijn fascinatie voor onze 
dijken en het waterschap zijn begon-
nen. Al was de fascinatie voor water 
mij als schippersdochter ook niet 
vreemd. Wat me ook bij bleef van 
dertig jaar geleden was de manier 
waarop die gedwongen verhuizing 
en de compensatie werd geregeld. 
De dijkgraaf kwam gewoon onaange-
kondigd op bezoek om ons huis nog 
eens te taxeren. Anno 2015 mag dat 
niet meer gebeuren. Onze inwoners 
verdienen het om serieus gehoord te 
worden bij ingrijpende plannen zoals 
dijkverzwaringen. Samen met bewo-
ners moet Waterschap Rivierenland 

zoeken naar de beste oplossingen, 
waarbij innovatieve technieken worden 
ingezet om huizen te sparen in plaats 
van te slopen. Diezelfde dijk van dertig 
jaar geleden moet de komende jaren 
immers weer op de schop. 

Maar Waterschap Rivierenland moet 
niet alleen zorgen voor sterke dijken 
voor onze inwoners achter de dijken. 
Ze moet ook zorgen voor schoon en 
voldoende water. Zo kunnen onze inwo-
ners genieten van het ons omringende 
water. Door toegankelijk viswater, maar 
ook door gebruik van inspectiepaden 
als	fietspad	op	de	dijken	om	zo	te	
genieten van het uitzicht in ons polder-
landschap. 

Het kantoor van Waterschap Rivieren-
land zetelt in Tiel. Zeker in crisissitua-
ties is de afstand tussen Tiel en Altena 
te groot. Om die reden kiest het CDA 
voor herkenbare kandidaten uit de regio 
in het bestuur van het waterschap. Al-
leen zo krijgt Waterschap Rivierenland 
een gezicht in het Land van Heusden 
en Altena. En krijgt Altena een stem in 
Tiel! 

Water zoekt vrouw! 
Op de kieslijsten van Waterschap 
Rivierenland voor de Waterschaps-
verkiezingen op 18 maart is twintig 
procent van de kandidaten vrouw. Voor 
het Land van Heusden en Altena is de 
enige verkiesbare vrouw Hannie Visser-
Kieboom. Zij staat op de vierde plaats 
op CDA kandidatenlijst.

“Maar natuurlijk moeten in 2015 veel 
meer vrouwen gekozen worden in het 
bestuur van Waterschap Rivierenland”, 
zo stelt Hannie Visser-Kieboom uit 
Werkendam. Al jaren zet zij zich in voor 
meer vrouwen in politiek en bestuur 

door de jaarlijkse uitreiking van de 
Toontje Sprengerpluim aan een poli-
tiek actieve vrouw in Altena en door 
het ondersteunen van het Waterlelie-
netwerk; een netwerk van vrouwelijke 
bestuurders van de Waterschappen. 

Het Waterlelienetwerk deed onder-
zoek onder de vrouwen in 2014 en 

bood de uitkomsten van de enquete 
aan op haar Waterlelienetwerkdag 
aan Peter Glas, voorzitter van de Unie 
van Waterschappen. Hij hield toen al 
een pleidooi om de waterschappen 
‘unbeschreiblich weiblich’ te maken.

Hannie Visser-Kieboom
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“ Onze polder duurzaam op peil houden, kan 
alleen in een open dialoog met alle betrokkenen.                     
Het Waterschap in Tiel wordt binnenkort verwacht 
aan onze keukentafel in Altena.”



Altena op kracht, stem onze nummer 8 100% VOOR ALTENA
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100%
VOOR ALTENA

8
ROLAND VAN VUGT

Madeleine van Toorenburg

Arno Bouman Thomas Westerhout Renze Bergsma

Mateu van Vugt Wendy van Ooijen

Loes Lijmbach

Matthijs van Oosten

Theo Koekkoek

Lambert van Nistelrooij

“ Als voormalig wethouder 
van de gemeente Aalburg 
heb ik ervaren, dat Roland 
van Vugt de belangen van 
het Land van Heusden en 
Altena nauwlettend volgt 
en deze in positieve zin 
kan beïnvloeden.”

• Lid Tweede Kamer
“ Voor uw mooie regio zet 

ik mijn kaarten op 8!” 

• Fractievoorzitter CDA Aalburg
“ Ik stem op Roland van 

Vugt. Dé scorende spits 
voor Altena in Den 
Bosch.”

• Fractievoorzitter Woudrichem
“  Roland heeft de afge-

lopen jaren laten zien
 dat hij gaat voor Altena.” 

• Wethouder Woudrichem 
“100% voor Altena!” 

“ Als ik mocht stemmen, 
zou ik mijn vader 
kiezen.”

  CDA: wie is er niet groot mee 
geworden

•		Coöperatievoorzitter	Agrifirm,	
agrarisch ondernemer

“   Onze man
  in Den Bosch” 

• Raadslid Werkendam
“ Een keuze op nr. 8, geeft 

uw stem meerwaarde” 

• Lid Europees Parlement
“  Ik ken Roland van Vugt
  als een actieve volks-
 vertegenwoordiger die
 uitstekend voor de belangen
 van zijn regio opkomt.  
  Voor het Land van Heusden
   en Altena dus de beste 

keus op 18 maart.”

“Ik zeg: gewoon doen!”


