
DORPSPART� :DORPSPART� : 
Doet ‘t gewoon!

Er valt wat te kiezen! 
Elke kern in onze gemeente is belangr� k en de CAP vindt 
dat zeker ook voor Eemd� k en Zevenhuizen. Elke kern heeft 
z� n eigenheid en de voor die kern belangr� ke thema’s. 
Denk aan het pontje en de woningbouw (Eemd� k), de ver-
keerskwesties (Zevenhuizen, Bunschoten) en het toerisme, 
de havens, de winkels en de horeca (Spakenburg) En u 
bent als kiezer nu aan zet. 
In de afgelopen jaren voerden we niet alleen succesvol 
oppositie. Toen de coalitie van CU en VVD viel, namen we 
verantwoordel� kheid voor ongs dârrup. En leverden w�  
wethouder Wim de Jong voor de nieuwe coalitie met VVD, 
CDA en SGP. En we leverden tastbare resultaten. Denk 
maar aan het invoeren van nascheiding van afval en de 
afschaffi ng van betalen per zak. En wat dacht u van het 
herstel van de door “zogenoemde thermisch gereinigde 
grond” zwaar vervuilde Westd� k. 
Namens de CAP vraag ik u om ons te steunen en op de 
CAP te stemmen. Help ons om van ongs dârrup in al haar 
facetten een nog mooiere gemeente te maken dan z�  nu 
is. En natuurl� k bl� ft het vertrekpunt van de CAP de B� bel 
met als belangr� kste geboden het liefhebben van God en 
daar onlosmakel� ke b� horend, van de naaste. Zullen we dat 
gewoon samen doen? W�  hopen van harte op uw steun. 
Mogen w�  op woensdag 16 maart 2022 ook (weer) op uw 
stem rekenen? Hartel� k dank daarvoor!
Dirk Koelew� n – voorzitter CAP

Bestuur en fractie CAP, Vlnr: Jaap Koelew� n, palingroker  – Dirk Koelew� n, diender  – G� p Kelderman, makelaar – 
Henk Bos, elektricien – Dirk de Graaf, bouwvakker - Arian van Diermen, kipspecialist - Wim de Jong, wethouder.

DURF KLEUR TE BEKENNEN.DURF KLEUR TE BEKENNEN.
GA STEMMEN!GA STEMMEN!

Ben je een blauwe?

Of ben je een rooie?

Ben je groen?

Of van de bruine vloot?

Beken kleur en stem op de 
Dorpspart�  CAP

W�  doen ’t gewoon!

U ook?

Onderscheidend
We onderscheiden ons van de landel� ke part� en: we z� n praktisch, van de aan-
pak, echte doeners. We hebben een goed part� programma. De CAP is niet ge-
lieerd aan een landel� ke part�  en dat is echt een voordeel. We kunnen volstrekt 
onafhankel� k optreden en gemakkel� k standpunten innemen. Er is niemand die 
meek� kt vanuit Den Haag en zegt: je moet dit of dat doen.  De achterban van 
de CAP onderscheidt zich ook. Links of rechts speelt b�  ons helemaal geen rol. 
W�  hebben kiezers die landel� k op allerlei part� en stemmen. B�  de CAP stem 
je op de lokale club met gewone mensen, niet op een ideologie. Voordeel: w�  
w�  worden niet zoals de landel� ke part� en beoordeeld en aangekeken op wat 
er in Den Haag gebeurt. Last van een selectief geheugen, last van een functie 
elders voor Omtzigt, dat soort politiek, daar doen we niet aan. En w�  bezuini-
gen ook niet opnieuw een half miljard op de jeugdhulp en evenmin bezuinigen 
w�  op de senioren onder ons. De onbehoorl� kheid alleen al om de koppeling 
tussen minimumloon en AOW los te laten en AOW’ers uit te kn� pen, stuit 
ons tegen de borst. Ook de boerenopstand tegen dit en het vorige kabinet 
spreekt boekdelen. Je zal maar boer z� n in deze t� den. Kortom daarin onderscheidt 
de CAP zich van de plaatsel� ke ChristenUnie, VVD, CDA en SGP, Z�  moeten wel hun oren laten hangen naar 
wat hun Haagse politieke bonzen uitdragen. Vooral de eerste drie, want die maken samen met D66 deel uit van de 
Haagse regering. En z� n veroorzaker van en verantwoordel� k voor al die kwesties die u en m�  raken. Niet alleen 
de jeugdhulp en de AOW of de boeren, maar ook enorme aantallen woningen tekort, dienders tekort, ic-bedden 
tekort, het toeslagenschandaal b�  de belastingdienst en de kwestie Groningen: het is de gewone man die het gelag 
betaald. U en ik, werknemer of zzp’er, winkelier, boer en gepensioneerde, we zouden alleen al uit protest allemaal 
lokaal moeten stemmen. T� dens de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 kun je stemmen op die vier lan-
del� ke part� en, maar ook op die ene dorpspart� , de CAP, opgericht in 1956. Exclusief voor de gemeente Bunscho-
ten. W�  z� n betrokken, aanspreekbaar, lokaal en sociaal. W�  betrekken inwoners b�  de gemeentel� ke raadgeving: 
niet één keer in de 4 jaar, maar doorlopend. De CAP is als lokale part�  wel degel� k van invloed. We schuwden de 
afgelopen decennia deelname aan de plaatsel� ke regering niet en leverden regelmatig een wethouder. W�  k� ken 
naar wat er essentieel is voor de bewoners van ongs dârrup. Zo kan uw invloed heel groot worden. En die invloed 
heb je niet b�  een landel� ke part� . K� k maar naar de regeringspart� en die ieder voor zich hun standpunten hebben. 
Maar voor een regeerakkoord zodanige compromissen sloten dat een paard er de hik van zou kr� gen. Zodat je su-
biet sp� t kr� gt van je uitgebrachte stem. Heel Bunschoten-Spakenburg bezet? In handen van vier landel� ke part� en? 
Part� en die hun oren moeten laten hangen naar wat hun Haagse part� bonzen roepen en vinden? Nee! Eén lokale 
part�  bl� ft moedig weerstand bieden aan de Haagse mores en maakt het CU, VVD, CDA en SGP niet gemakkel� k... 
CAP, dorpspart� , doet ’t gewoon. Want ’t is ongs dârrup! Ons verkiezingsprogramma vindt u op onze website via 
het menu op de homepage. Warm aanbevolen!  
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 Jaap Estie Dolf Hu� gen Alfred de Graaf Eric Koelew� n Jaap de Graaf Jaap van D� k Evert Hoolwerf Willem
          van Twillert
 ondernemer   onderneme   blauwe rooie  havenmeester Dieker pontbaas groene
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