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Van de redactie.
Ook dit keer werd ik verrast met interessante bijdragen van de
zijde van bestuur en fractie. Allereerst het stuk van onze
voorzitter Ed Wilkes. Hij brengt u op de hoogte van de
veranderingen binnen het CDA. Nieuwe woorden, nieuwe
beelden. De begroting 2012 van onze afgetreden
penningmeester Arjan Hoogerbrugge was ik vorig keer
vergeten te plaatsen. Dit keer wel de cijfers.
Het verhaal van Roderick Wols (onze binnenkort vertrekkende
fractievoorzitter) gaat over “Vertrouwen in de overheid”.
Marcel ’t Hart schrijft uiteraard over de tunnel. Een tweede
verhaal van hem leert ons meer over Denemarken, over zijn
tijdelijk werkverblijf daar. Karel Zwaard laat ons kennismaken
met de nieuwe automatiseringsapparatuur voor de raadsleden.
Zal het papierloze tijdperk echt ingetreden zijn?
Jaap Poldervaart is naar het CDA-congres in Maarssen
geweest. Foto’s met CDA-voorzitter Ruth Peetoom completeren
zijn verhaal. Het voorstel van het college over de nieuwe
structuurvisie geeft Corine Bronsveld aanleiding om daar wat
dieper op in te gaan. Dat in de visie niet de toekomst van
Maassluis-Oost is meegenomen, vindt zij heel merkwaardig.
Kees Pleijsier maakt zich sterk voor een schonere en
aangename lucht in Maassluis. De laatste tijd waren er
problemen bij een aantal bedrijven. De nieuwe website van het
CDA Maassluis is officieel in gebruikgenomen. Fred Voskamp
doet daar melding van. Zelf ben ik naar het stadhuis geweest
voor een opsomming van de CDA- raadsleden vanaf 1978. Het
is nog een hele lijst geworden.
Heel veel leesplezier toegewenst.
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Van de voorzitter
CDA in Verandering
“Als je niets verandert, blijft alles hetzelfde”. Deze uitspraak
wordt nogal eens gehanteerd in tijden van verandering. En
zoals we dat in Nederland noemen, het is een waarheid als een
koe!
Dus als we over iets niet tevreden zijn dan moet er iets
veranderen en meestal zoeken we dan naar iets beters. Wordt
het na elke verandering dan beter? Dat weet je niet van te
voren, maar als je het niet probeert, zul je het ook nooit te
weten komen.
U

Het CDA is er bij de laatste verkiezingen niet best van af
gekomen. Alle reden om naar wegen te zoeken om verandering
en uiteraard ook verbetering tot stand te brengen.
In de afgelopen maanden is er landelijk hard gewerkt aan
hertaling van uitgangspunten, nieuwe aanpak van de
organisatie en aan een nieuwe strategie voor de
Christendemocratie in Nederland.
Op 12 april j.l. hebben wij daar als CDA Maassluis ook
gezamenlijk met andere afdelingen een avond aan besteed. De
daar geconstateerde punten worden meegenomen in de
verdere ontwikkelingen en dat zal uitmonden in definitieve
keuzes op het a.s. CDA-congres in juni.
Daarmee hebben alle leden invloed op de nieuwe koers van het
CDA en dat is een goede zaak !
Dat was ook zo beloofd door de nieuwe leiding van de partij en
daar houdt men zich aan!
Zijn we er dan in Maassluis? Nee, want ook hier dienen grote
veranderingen zich aan, met name ook binnen het CDA. Na de
zomer begint Roderick Wols, onze huidige fractievoorzitter, aan
zijn nieuwe functie als Consul-Generaal te Osaka, Japan. Wij
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betreuren zijn vertrek bijzonder, maar gunnen hem ook van
harte deze nieuwe uitdaging en wensen hem van harte veel
succes toe. Wij zijn Roderick veel dank verschuldigd voor de
wijze waarop hij de fractie twee jaar lang heeft geleid. Er is veel
waardering voor de keuzes die de CDA-fractie onder zijn
leiding heeft gemaakt in Maassluis en de wijze waarop Roderick
dat heeft weten uit te dragen. Zijn vertrek zal een hele
verandering betekenen voor het CDA Maassluis. Een uitdaging
voor de voorgenomen nieuwe fractievoorzitter Corine
Bronsveld, om de fractie vanuit deze situatie naar de nieuwe
verkiezingen toe te leiden. Met haar zes jaar ervaring als
raadslid is zij in onze ogen wel de gewenste kandidaat om deze
rol op zich te nemen. Marcel ’t Hart zal na twee jaar hard
werken als steunraadslid de fractie als raadslid komen
versterken en Brenda Van der Drift-Cramers wordt het nieuwe
steunraadslid. Zij is geen onbekende in onze stad, maar ook
niet in de politiek. Zij is van 2005-2010 raadslid geweest en was
daarvoor al actief in de partij, in het bestuur en campagneteam.
Gaat het na deze veranderingen dan ook beter met het CDA
Maassluis?
De twee jaar waarin Roderick de fractie heeft geleid is het heel
goed gegaan met het CDA hier in Maassluis. Het zal beslist niet
meevallen om die kwaliteit te handhaven, maar wij zijn er van
overtuigd dat wij veel ervaring en veel kennis en kunde inzetten
met de drie (nieuwe) gezichten. Bovendien weten zij zich
gesteund door de kennis en kunde van Kees Pleijsier als
fractielid en Karel Zwaard als steunraadslid.
Dat maakt dat wij als bestuur van het CDA Maassluis met
elkaar met veel vertrouwen vooruit kijken naar de prestaties van
onze fractie in de komende twee jaar. Fractie en bestuur zullen
de schouders eronder gaan zetten om er met de verkiezingen
zo goed mogelijk voor te staan. Daarbij rekenen we graag op
uw steun en hulp om dat mooie doel, maar tevens toch stevige
uitdaging, te bereiken en waar te maken.
Namens het bestuur,
Ed Wilkes
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Van de fractievoorzitter
Vertrouwen in de overheid
In de afgelopen weken hebben verschillende overheidsdienaren
en openbare bestuurders er blijk van gegeven lak te hebben
aan regeringsbesluiten. Zij gaven aan overheidsbesluiten niet
op te zullen volgen. Hiermee zetten zij de democratie op scherp
en ondermijnen zij het vertrouwen in de overheid.
Zo was er de aan het FNV gelieerde politiebond ACP die
aangaf dat zij niet zou optreden tegen het door de regering
uitgevaardigde boerkaverbod, omdat zij dat niet bedreigend
vonden voor de openbare orde.
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Er was mw. Boot (PvdA), burgemeester van Giessenlanden, die
weigerde een van oorlogsmisdaden verdachte asielzoeker uit te
zetten, omdat zij vindt dat dit slecht zou zijn voor de openbare
orde in haar dorp. Zij wordt hierin gesteund door nog zo’n 40
burgemeesters, die de regelgeving van Den Haag aan hun
laars willen lappen en zelf wel besluiten wat zij al dan niet doen.
Daarna was er wethouder Asscher (PvdA) uit de gemeente
Amsterdam, die tegen de overheidsregels in besloot
minderjarige illegale asielzoekers toch stages te laten lopen,
terwijl de wet dit verbiedt. Omdat zij vinden dat ook illegaal in
Nederland verblijvende jongeren stages moeten kunnen lopen.
Nu gaat het er mij niet of u het wel of niet eens bent met alle
wet- en regelgeving uit Den Haag. Nee, het gaat mij hier
uitdrukkelijk om het volgen van het wettelijk gezag en het door
het parlement en regering goedgekeurde en vastgestelde
beleid. Wet- en regelgeving komt in Nederland democratisch tot
stand. Door de inwoners van Nederland gekozen
parlementariërs wijzen met elkaar een regering aan. Het
democratisch gekozen parlement stelt wetten vast, de regering
voert ze uit en het parlement controleert. Zo hebben wij dat
geregeld, om willekeur, vriendjespolitiek en marchanderen te
voorkomen.
Overheidsdienaren dienen de wet- en regelgeving te volgen,
het vastgestelde beleid uit te voeren of er consequenties aan te
verbinden en ontslag te nemen.
De door mw. Boot, de politiebond en wethouder Asscher
gevolgde politiek leidt tot afbraak in het vertrouwen in de
overheid en heeft anarchistische trekjes. ‘Ik maak zelf wel uit
wat ik doe’, is het signaal en ‘wij bepalen wel wat hier gebeurt
en niet Den Haag’. Ook in een democratie worden besluiten
genomen waar niet iedereen het me eens is en in sommige
gevallen zelfs de meerderheid van een gebied of regio het er
niet mee eens is. Dat kan gebeuren. Maar, we kunnen niet
uitgaan van lokale willekeur, van incidentenpolitiek of van
emotiepolitiek. Regering, overheid en overheidsdienaren
moeten het algemeen belang dienen.
Als wij als Nederlanders met z’n allen – of in ieder geval een
meerderheid – vinden dat het anders moet, dan kan dat bij de
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eerstvolgende verkiezingen. Daarnaast kennen we andere
mogelijkheden om ons ongenoegen kenbaar te maken, via de
eigen politieke partijen, het maatschappelijk middenveld, via
stakingen, door het indienen van petities tot en met het vragen
om volksraadplegingen.
Het had betrokkenen die in een openbare functie fungeren
gesierd als zij niet via dit soort soloacties tegen het
regeringsbeleid waren ingegaan, maar als zij via de weg van de
democratie op wijzigingen hadden aangedrongen. Hiertoe
kunnen ook zij de bestaande kanalen van de politieke partijen,
het maatschappelijk middenveld en het gebruik van petities en
referenda inroepen. Dit hebben zij verzuimd te doen en hiermee
hebben zij het vertrouwen in het openbaar bestuur geschaad.
Mocht zich in de toekomst een soortgelijk probleem in
Maassluis voordoen, dan verwacht ik dat college en raad zich
zullen inspannen om via de democratische weg de Haagse
politiek te beïnvloeden en dit soort negatieve bestuurlijke
soloacties te voorkomen.
Roderick Wols.

Een visie voor Maassluis ?
Het heeft even geduurd, maar begin april is in
commissieverband gesproken over de structuurvisie Maassluis
2012-2025. Het CDA-Maassluis is al jaren een positief
pleitbezorger van een dergelijke visie, maar kreeg hiervoor in
voorgaande periodes jammer genoeg onvoldoende politieke
steun. Nu ligt het anders, een structuurvisie is voor elke
gemeente wettelijk verplicht volgens de nieuwe wet op de
Ruimtelijke Ordening.
Een structuurvisie beschrijft de gewenste ruimtelijke
ontwikkelingen op lange termijn en de daarvoor noodzakelijke
maatregelen op de korte termijn. Het moet een echt
richtinggevend document zijn waarin duidelijke keuzes worden
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gemaakt voor het toekomstige ruimtelijke beleid op lokaal
niveau.
In de structuurvisie Maassluis 2012-2025 worden ook keuzes
gemaakt en het biedt zeker een integraal kader voor de
prioritering van projecten en geeft inzicht in belangrijke opgaven
voor de toekomst. Veel ruimtelijke ontwikkelingen die al in gang
zijn gezet of in voorbereiding zijn worden in de structuurvisie
genoemd, zoals de Sluispolder-West, het Balkon, de
Burgemeesterswijk en de Dijkpolder.
Wat opvalt is dat de Sluispolder-Oost niet genoemd wordt in
deze visie. Wij ervaren dit als een gemis en hebben dit ook zo
aangegeven tijdens de commissiebehandeling. Met 3.395
bewoners is de buurt Sluispolder-Oost qua inwonertal één van
de twee grootste buurten van Maassluis. Het rapportcijfer dat
bewoners van Sluispolder-Oost geven voor de kwaliteit van de
woonomgeving daalt sinds 2007. Het lijkt ons geen goed idee
om nu te stellen dat tot 2025 geen ontwikkelingen op ruimtelijk
gebied te verwachten of gewenst zijn.
In de visie is terecht veel aandacht voor het toenemend aantal
oudere inwoners: de vergrijzing. Nu vind ik zelf altijd dat de
vergrijzing als een negatief fenomeen wordt neergezet. Dit
terwijl juist de generatie van mijn ouders, naar mijn mening,
echt de spil in de huidige samenleving is. Het is die generatie
die de boel draaiend houdt: zorgen vaak voor hun ouders, zijn
veelal ook nog vaste oppas voor de kleinkinderen en doen
daarnaast nog allerlei vrijwilligerswerk. Dit neemt natuurlijk niet
weg, dat de realiteit is dat met het verstrijken van de jaren, de
zorgbehoefte toe zal nemen en dat wij als gemeente hier
rekening mee moeten houden. In de woningbouw door het
realiseren van de bekende woonservicezones, maar ook in ons
voorzieningenaanbod. Het is dan ook goed om te horen dat we
binnenkort een haalbaarheidsstudie kunnen verwachten voor
het realiseren van een polikliniek op de in structuurvisie
genoemde Chopinlocatie.
Terecht veel aandacht voor het toenemend aantal oudere
inwoners, onterecht weinig tot geen aandacht voor jongeren.
De huisvesting van jongeren had toch wel enige aandacht
mogen krijgen in de visie van onze stad tot 2025. Maassluis
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moet de huidige jongeren toch aan zich willen binden en
voorkomen dat zij wegtrekken. Daarnaast zou het niet misstaan
dat Maassluis zich inzet om die jongeren die wegtrekken,
bijvoorbeeld vanwege studie, te verleiden om nadien terug te
keren door een kwalitatieve meerwaarde te bieden voor
bijvoorbeeld jonge gezinnen.
Tot slot, de Binnenstad verdient onze constante aandacht. Er
wordt al jaren gewerkt aan de versterking en de
kwaliteitsverbetering van de Binnenstad en de plannen worden
later dit jaar voorgelegd aan de gemeenteraad. Het gebied is
echt het paradepaardje van Maassluis. Economisch is de
Binnenstad van een enorm belang, voor de promotie en de
profilering van onze stad en het is wenselijk dat dit nog
explicieter als unieke meerwaarde van Maassluis wordt
uitgedragen,
ook
in
de
structuurvisie.
Corine Bronsveld-Snoep
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Steunraadslid Marcel aan het woord.
Ver weg en toch dichtbij… en ook weer terug
Velen van u weten dat ik afgelopen jaar een aantal dagen in de
week in Denemarken heb gewerkt. Denemarken is in veel
opzichten dichtbij, maar tegelijkertijd ver weg in de letterlijke zin
van het woord. Want goed beschouwd is de vliegreis iets langer
dan een uur.

Voor ik begon aan het project was mijn veronderstelling dat
Denemarken erg op Nederland zou lijken. Niet zozeer politiek
gezien (hoewel Mark Rutte er prat op gaat dat er daar al heel
lang een gedoogkabinet bestaat), maar meer in het dagelijkse
leven. Kopenhagen, de plek waar ik gestationeerd was, wordt
min of meer design-stad genoemd en is (natuurlijk) de
hoofdstad van Denemarken en heeft ongeveer 550.000
inwoners en zit tussen de grootte van Den Haag (500.000) en
Rotterdam (640.000) inwoners in. De Denen kunnen af en toe
wat stug zijn en zeer direct en lijken daarmee wel wat op ons.
Het belastingsregime in Denemarken is fors, Denen betalen
meer belasting dan wij. Het hoogste belastingtarief bedraagt
zo’n 65% en ongeveer 44% van de Denen verdient dusdanig
dat zij een deel van hun inkomsten in deze schaal hebben. Dat
is een forse last, maar daar krijgen ze wel wat voor terug. De
buitenruimte in Kopenhagen is uiterst verzorgd, er liggen
nauwelijks straatstenen scheef en de stenen die er liggen
zouden in de meeste tuincentra niet misstaan als siertegels en
9
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bovendien liggen die niet alleen in het toeristische
stadscentrum. Verder hebben ze een uitstekend (en
betaalbaar) openbaar vervoer systeem, de nieuwe metro die
delen van de stad met elkaar verbindt rijdt bijvoorbeeld
helemaal automatisch (er zit geen machinist in). In de metro zijn
wel controleurs die steekproefsgewijs de kaartjes controleren.
Als je niet voorzien bent van een kaartje, of je hebt je klippekort
(Deense strippenkaart) niet afgestempeld, is er geen genade.
Een al dan niet onbewuste zwartrijder wordt direct beboet voor
een bedrag van 750 kronen (ongeveer 100 euro). Smoesjes of
andere excuses worden niet geaccepteerd.
Het verkeer is ook uiterst beheerst. Als je in Rotterdam of Den
Haag loopt, zul je weinig fietsers of voetgangers zien die
wachten voor een rood verkeerslicht. In Kopenhagen is het
nauwelijks voorstelbaar dat je dat rode licht negeert.
Of er ook mindere dingen zijn in Denemarken, ja die zijn er. Er
zijn delen van Denemarken waar het behoorlijk vergrijst en
waar zeer weinig werkgelegenheid is. Toch slagen ze er in om
de verschillen tussen rijk en arm klein te houden. De rijkste
groep Denen is ongeveer 4.5 keer rijker dan de armste groep.
Daardoor weten ze sociaal maatschappelijke problemen klein te
houden.
Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen over Denemarken,
Denen en het project waar ik aan heb gewerkt. Vraag me er
gerust naar als u me tegenkomt!
NWO: Teleurstelling alom

Donderdag 5 april stond in de Thorbeckezaal in het gebouw
van de Tweede Kamer de behandeling van de Nieuwe
Westelijke Oeververbinding op het programma. In de afgelopen
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maanden hebben we als CDA Maassluis veel activiteiten
ontplooid om onze Haagse collega’s er van te overtuigen dat de
Oranjetunnel een beter alternatief zou zijn om de Benelux
corridor te ontlasten en beter zou voldoen aan de andere eisen
die werden gesteld aan de NWO. Een aantal gesprekken
hebben we gevoerd met dhr. Sander de Rouwe, de
woordvoerder voor het CDA in de Tweede Kamer, en hij is ook
met een delegatie speciaal op onze uitnodiging op bezoek
geweest in Maassluis. Daarbij heeft hij de lokatie bekeken en
heeft hij tevens met de belangengroeperingen gesproken.
In het voortraject werd langzaamaan duidelijk dat de 5
gemeentes aan de Noordzijde van de Nieuwe Waterweg, te
weten Midden Delfland, Vlaardingen, Schiedam, Hoek van
Holland en Maassluis, alleen waren komen te staan in hun
bestuurlijke tegenstand. De overige partijen, de stadregio’s
Haaglanden en Rotterdam, de gemeentes aan de zuidelijke
zijde, gemeente Westland, Rotterdam waren en zijn allemaal
om hen moverende redenen voor de Blankenburgtunnel. Onze
visie is nog steeds dat de Blankenburgtunnel slechts op korte
termijn een klein resultaat kan boeken.
In onze contacten naar de Tweede kamer hebben we als CDA
steeds aangedrongen op onze voorkeur voor de Oranjetunnel.
Tegelijkertijd hebben we dhr. Sander de Rouwe meegegeven
dat de voorgestelde inpassing (het ontbreken van enige vorm
van inpassing die rekening houdt met het landschap) voor ons
onacceptabel is. In het regeerakkoord staat namelijk te lezen
dat nieuwe snelwegen vooral doelmatig zouden moeten worden
aangelegd en als gemeentes of stadsregio’s een betere
inpassing wilden, dat zij zelf voor die kosten zouden moeten
opdraaien. Dat zijn significante bedragen die gemeentes als
Vlaardingen en zeker als Maassluis niet opgehoest kunnen
worden. Een goede inpassing was daarom nog niet zomaar een
gelopen koers. Het CDA kwam tijdens de behandeling, waarin
uitgelegd werd hoe tot de uiteindelijke keuze was gekomen,
met een extra variant van de Blankenburgtunnel, met een
betere inpassing. De meerderheid nam dit aangepaste voorstel
over. In de komende weken vindt het plenaire debat nog plaats
waarna de formele besluitvorming zal plaatsvinden. Natuurlijk
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zijn we uitermate teleurgesteld dat de NWO in de vorm van een
Blankenburgtunnel zal worden aangelegd. Tegelijkertijd weten
we, als CDA Maassluis, wel dat we in de richting van de
Tweede Kamer al het mogelijke hebben gedaan om de
besluitvorming te beïnvloeden. Helaas heeft dat niet mogen
leiden tot een ander besluit maar wel tot een betere inpassing.
Marcel ‘t Hart

Raadslid Kees PLeijsier
Alleen maar lente in de lucht?

Tsja, als je in Maassluis woont, dan weet je, er zit meer in de
lucht dan dat je hoopt. De industrie op een steenworp afstand is
soms duidelijk aanwezig en is tot in huis te ruiken.
Verschillende bedrijven waren de afgelopen weken in het
nieuws: lozingen van benzeen zijn regelmatig in het nieuws
geweest.
Hoewel we weten dat de chemische industrie vlakbij is en dat er
wel eens stoffen in de lucht kunnen zitten die risico’s voor
mensen geven, is het wel de bedoeling dat dergelijke emissies
steeds minder voorkomen. Het artikel in het AD van 31 maart
maakte duidelijk dat de onderhoudsstaat van de installaties en
tanks aan de overkant te wensen overlaat. Het onderzoek bij
het bedrijf Odfjell leverde bewijs van een lozing van meer dan
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200.000 liter benzeen, dat simpelweg verzwegen was door het
bedrijf.
De pieken in uitstoot van chemische stoffen komen al langere
tijd voor, maar nu we de kwaliteit van de lucht kunnen meten,
moeten we er ook iets aan doen. Maar nu het onderwerp in de
schijnwerpers staat en meer informatie over het onderwerp
bekend wordt, blijkt dat het toch weer complex is. Een van de
pieken uit februari is veroorzaakt door het aardgasstation van
de NAM in Maasland. Echter, de NAM kon dat pas bevestigen
nadat de DCMR had gevraagd of de NAM wilde onderzoeken of
er een incident was geweest en pas nadat de NAM
berekeningen had gemaakt van de productie dat een emissie
had plaatsgevonden. Blijkbaar kunnen dit soort stoffen nog
steeds zomaar de lucht in verdwijnen. Het toezicht van de NAM
wordt gedaan door de rijksinspectiedienst voor mijnbouw. De
meeste bedrijven in de Rotterdamse haven staan onder
toezicht van de provincie.
Hiermee komt al snel een probleem om de hoek kijken: welke
bestuurslaag is er verantwoordelijk om handhaving en controles
van de bedrijven te doen, zodat er een duidelijke structuur is
voor burgers en bedrijven. Regelgeving, controle en afspraken
voor verbeteringen in de toekomst zijn dan eenvoudiger te
realiseren.
Namens de fractie van het CDA Maassluis heb ik al enkele
malen bij het college aangedrongen op stappen richting de
lozende bedrijven, intensivering van de controles en
verbeteringen in de toekomst. Hierin werk ik samen de fracties
van het CDA uit de omliggende gemeenten, de provincie ZuidHolland en de 2e kamer fractie. In Rotterdam is er op initiatief
van het CDA besloten dat er een hoorzitting zal komen, waarbij
gezocht gaat worden naar informatie over de risico’s, maar
vooral welke verbeteringen er bij de bedrijven noodzakelijk zijn
en welke bestuurslaag verantwoordelijk is of wordt voor de
uitvoering van die verbeteringen. De fractie heeft er bij de raad
op aangedrongen om aan te sluiten bij deze hoorzitting in
Rotterdam: wij zijn omwonenden uit het risicogebied en ook wij
willen antwoorden en duidelijkheid.
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Er gebeurd veel op dit moment over dit onderwerp en ik zal
hierop terugkomen in de komende maanden, in de raad, in de
krant en uiteraard naar de leden.
Kees Pleijsier

Van alles wat !
Na de verschijning van ons vorige ledenblad hebben wij –
bestuur en fractie – zeker niet stil gezeten, maar is er keihard
gewerkt. Vele zaken zijn de revue gepasseerd, soms
gemakkelijke zaken, maar meestal complexe zaken.
Ons steunraadslid Marcel ’t Hart was uitgezonden door zijn
werkgever naar het buitenland Maar Marcel zou Marcel niet
zijn om dan stil te zitten, nee hij nam volop deel aan het
fractiegebeuren. Op maandagavond werd tijdens de
fractievergadering gewoon meevergaderd via een skypeverbinding. Hij was op het grote scherm te zien en hij kon ons
ook zien en gewoon meepraten over alle onderwerpen. Via email gaf hij zijn technische inbreng op de verschillende
dossiers, waarvan door de fractie natuurlijk dankbaar gebruik
werd gemaakt. Vanaf maandag 02 april neemt hij weer live
deel aan de vergaderingen.
Met ingang van januari j.l. is de gemeenteraad overgestapt op
papierloos vergaderen, wat voor de gemeente een grote
besparing op moet leveren. Iedereen is in het bezit van een
iPad en via het notubox-systeem zijn alle vergaderstukken te
benaderen én kunnen er aantekeningen in worden gemaakt. In
het begin is dat even wennen, maar na even doorzetten heeft
iedereen het nu wel onder de knie. Alleen het systeem laat het
wel eens afweten en dat is vervelend. Samen met Marcel
hebben wij er ook voor gezorgd dat iedereen in de agenda kan
zien wat wij als CDA- fractie en -bestuur te doen hebben. Ik
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voer het in en binnen enkele seconden is het voor iedereen
zichtbaar. Voor de bestuursleden en fractievolgers is deze
agenda gekoppeld aan een aangemaakte agenda in Google.
Op deze wijze hebben zij ook inzage in de doorlopende
fractieagenda.
Ook binnen de gemeentelijke organisatie is veel werk verzet om
het papierloos vergaderen verder uit te bouwen. Kregen wij in
het verleden 2x per week “Griffienieuws” , nu ontvangen wij een
mailtje dat de stukken in het Raads Informatie Systeem zijn
geplaatst. Met een persoonlijke inlogcode en wachtwoord
loggen wij daar op in en kunnen alle stukken raadplegen. Mocht
je persoonlijk toch behoefte hebben om een stuk te printen dan
kan dat natuurlijk, maar dat is eigenlijk niet de bedoeling.
Naast deze ontwikkelingen kregen wij ook te maken met het
komende vertrek van onze fractievoorzitter Roderick Wols. Voor
hem natuurlijk een mooie promotie die wij hem van harte
gunnen, maar voor het CDA is het zeker een verlies. Inmiddels
is de opvolging geregeld, daar bent u al over geïnformeerd Wij
hebben als fractie het volste vertrouwen dat wij ook na het
vertrek van Roderick als team goed zullen samenwerken. Het
bestuur heeft ook een avond vergaderd met de besturen van
Vlaardingen en Schiedam over zaken waarop we samen
zouden kunnen werken Zo kunnen wij samen sterker staan om
zaken aanhangig te maken die ons werkgebied aangaan, maar
ook om voor een ledenavond een bekende spreker vanuit het
Haagse te krijgen.
Nu gaan we op weg naar de zomervakantie. Dit betekent dat er
nog veel werk voor de fractie op de plank ligt, wat voor die tijd
behandeld moet worden. Wij houden u op de hoogte ( kijk ook
op onze website voor de actuele zaken )
Met vriendelijke groeten
Karel Zwaard
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Bestuurslid Jaap Poldervaart aan het woord
Politique in de Fabrique (Daar was geen woord Frans bij)
Zaterdag 21 januari, Maarsen (Utrecht) 14.00 uur: Frits
Zandman, Kees Pleijsier en Jaap Poldervaart zitten er klaar
voor. Samen met nog ca. 1700 CDA-leden zaten we in twee
grote ‘zalen’ van een voormalige mengvoederfabriek. De fabriek
is omgebouwd tot duurzame evenementenlocatie. Wij hadden
het geluk in de hoofdzaal te zitten, een enorm grote voormalige
Copraloods. En een ‘evenement’ zou het zeker worden, dit
bijzondere CDA- congres en nieuwjaarsbijeenkomst. Geen
moties en discussie dit keer en ook geen pers die het
gedoogvuurtje kon aanwakkeren of ‘splijtstof’ voor de partij
aanbrengen. Dat maakte dit congres ook wel een beetje saaier
dan voorgaande congressen. Maar was er dan geen landelijk
politiek vuurwerk dit keer, wel was er genoeg vurigs om je als
CDA’er aan te warmen en dat konden we ook wel eens
gebruiken.
Na de opening, natuurlijk met het Wilhelmus, en nog enkele
huishoudelijke zaken was er de presentatie van het rapport
Nieuwe woorden, nieuwe beelden. Van de werkgroep onder
leiding van Jacobine Geel. Knap gedaan en goed door haar
gepresenteerd. Meest verrassende is toch wel (of juist weer
niet) dat er geen betere woorden/begrippen werden gevonden
voor
de
bekende
en
vertrouwde
Gespreide
verantwoordelijkheid, Solidariteit, Publieke gerechtigheid en
Rentmeesterschap. Wel zijn er eigentijdse en nieuwe
invullingen voor vertaald in actieve intenties van de partij.
Vanuit compassie als basishouding (niet medelijden maar
mededogen) in het leven staan en politiek bedrijven. Een
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tegenstoot geven tegen onverschilligheid en cynisme. Het CDA
als partij van en voor mensen die zich willen laten raken door
wat om hen heen gebeurt. En daar dan ter verbetering een
bijdrage aan willen leveren. Een inspirerend rapport,
presentatie en opschrijvers waarvoor de aanwezige CDA’ers
een serieuze poging ondernamen het dak van de voormalige
Copraloods af te halen. Maar daar was de oude fabriek toch
ooit te solide voor gemaakt.
Dan het volgende hoogtepunt. Aart Jan de Geus met zijn 25
‘wijzen’ die ons het rapport van hun strategisch beraad
aanboden met de titel ‘Kiezen en Verbinden’. Ook hier weer
een prima presentatie. Dit keer in de vorm van korte gesprekjes
van Aart Jan de Geus met leden van zijn werkgroep die vanuit
hun praktijk als bestuurder (wethouder Mona Keijzer) of
ondernemer (zakenman Mustafa Amhaouch) van hun
compassie met de partij en maatschappij blijk gaven. En ons
wisten enthousiast te maken voor de gekozen en opgeschreven
‘politieke visie vanuit het radicale midden’!
Als leden moeten we nu aan de slag om te beoordelen of wij
ons kunnen vinden in de visie en strategie als basis voor een
volgend verkiezingsprogramma. Betrokken deelnemen aan de
samenleving, welke keuzes maken we? Tot 1 mei 2012 kunnen
we ook als plaatselijke afdeling onze reactie er op geven.
Hiervoor kwamen we als CDA Maassluis op 12 april samen met
CDA Vlaardingen, Schiedam en Midden-Delfland in de
Koningshof . Kijken of daar ook weer het enthousiasme van De
Fabrique heeft doorgeklonken. Zeker was dat daar geen woord
Frans bij was! Het was weer plezierig om een CDA-congres
mee te maken. Ik kan het u voor de volgende keer zeker
aanraden.
Hartelijke groet, Jaap Poldervaart
Ps. Vooraf nog leuke ontmoeting gehad met Ruth Peetoom,
gelukkig dat Frits zijn fototoestel bij zich had gestoken!
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De meest duurzame beslissing die DeFabrique ooit heeft
gemaakt is de oude mengvoederfabriek een herbestemming
geven als evenementenlocatie. De hoeveelheid energie en
vervuiling die hiermee is voorkomen is met geen mogelijkheid te
compenseren. Daarmee is DeFabrique met recht duurzaam te
noemen.
Van schoonmaak tot vruchtensap
Van het gebruik van groene stroom tot afvalscheiding,
DeFabrique voldoet aan alle eisen voor het keurmerk.
Daarnaast
zijn
de
biologische
producten
in
het
cateringassortiment uitgebreid. DeFabrique is bovendien
testlocatie voor biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen.
Partner in duurzame evenementen
Het Green Key Keurmerk maakt van DeFabrique
Evenementenlocatie ook dé partner voor al uw evenementen
met een duurzaam thema.Ook helpen wij u graag om ook uw
evenement in alle facetten een duurzaam karakter mee te
geven.
18

CDA Maassluis april 2012

Fractievolger Fred Voskamp
Nieuwe website
Het
CDA
Maassluis
heeft
een
nieuwe
website:
WWW.CDAMAASSLUIS.NL Het besluit daarvoor is genomen
om beter gebruik te kunnen maken van moderne
informatiemiddelen en nieuwe media. Vooral het Maassluise
CDA-nieuws wordt hiermee beter in beeld gebracht en er wordt
een rechtstreekse koppeling gelegd met sociale media, zoals
Twitter. Aansluiting met de landelijke media is niet vergeten en
goed geïntegreerd in de nieuwsvoorziening.
Burgemeester Karssen, die veel waardering heeft voor
moderne communicatie in de Gemeentepolitiek en deze
ontwikkelingen ook van harte ondersteunt, verrichtte de
openingshandeling. Onder het toeziend oog van de leden van
de Werkgroep Communicatie die deze site gerealiseerd
hebben, werd op vrijdag 23 maart de nieuwe site met een druk
op de knop gelanceerd.
Neem
eens
rustig
de
tijd
om
de
website
WWW.CDAMAASSLUIS.NL te bekijken en heeft u vragen of
goede tips, laat het dan even weten door een mailtje te sturen

naar : bestuur@cdamaassluis.nl
(foto: Roger v.d. Kraan)
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Van de Penningmeester
Van de penningmeester deze keer
het cijferwerk, de begroting 2012
BEGROTING 2012
Begroting Begroting Werkelijk Begroting

2012
€
Baten
Centrale inning CDA
Bijdrage fractie/wethouder
Giften
Rente
Advertenties
Uitkering St. A.H. Brokkingfonds
Bijdragen campagnevoering

Lasten
CDA Nieuws
Bestuur/secretariaat
Kamer van Koophandel
Ledenvergaderingen
Onvoorzien
Kosten representatie
Campagne

Resultaat

(a-b)

2011
€

1.030
1.172
PM
90
310

1.130
1.172
PM
94
360

PM
2.602

2010
€

2010
€
1.000
2.300
PM
35
500

PM
2.756

1.362
1.267
40
89
463
1.945
144
5.310

340
400
35
400
PM
150
1.750
3.075

320
450
35
400
PM
150
650
2.005

286
1.597
26
391
0
92
3.609
6.001

275
400
30
450
PM
150
350
1.655

473-

751

-691

2.330

Maassluis, 29 november 2011
Penningmeester: Arjan Hoogerbrugge
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Van Frits Zandman
Raadsleden CDA Maassluis van 1978 tot heden, april 2012

In één van de vorige ledenbladen heb ik u iets verteld over de
totstandkoming van het CDA in Maassluis en over degenen die
zoal bij de oprichting van het CDA betrokken waren. In
onderstaand overzicht vindt u de namen van degenen die sinds
de oprichting in 1978 tot heden
raadslid/wethouder/steunraadslid voor het CDA waren.
Binnenkort komt er trouwens al weer een verandering in de lijst.
Want Roderick Wols vertrekt als raadslid en Marcel ’t Hart
wijzigt van steunraadslid naar raadslid. Als steunraadslid komt
terug Brenda van der Drift-Cramers.
Het CDA-Maassluis begon in 1978 met 8 raadsleden. Mevrouw
van Dinter-Vroegindeweij was het eerste vrouwelijke CDAraadslid. Het aantal raadsleden is in de loop der jaren langzaam
teruggelopen. De huidige raadsfractie moet het doen met 3
raadsleden. Kortom, net als bij de landelijke situatie een
aanmerkelijke aderlating vergeleken met de beginfase. Maar
wie weet, komen er weer betere tijden.
D. Pons 5 van september 1978 tot 6 september 1982 (daarvoor
raadslid voor de CHU)
P.B.R. de Geus van 5 september 1978 tot 25 augustus 1980
(daarvoor CHU-raadslid vanaf 1970)
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M. Boekestijn (vervanger hr. de Geus)van 4 november 1980
tot 6 september 1982
L.F.M Speel 5 september 1978 tot 27 april 1990 en van 14
maart 2002 tot 28 september 2004
J.M.H.M. van Rest van 5 september 1978 tot 2 juni 1987
L. van Reeuwijk van 5 september 1978 tot 5 maart 1985
W.C. van Dinter-Vroegindeweij van 5 september 1978 tot 6
september 1982 (daarvoor voor
de ARP raadslid van 3 april 1974 tot 1978) en van 7 september
1982 tot 28 april 1986
W.A. van der Spek van 5 september 1978 tot 28 april 1986
I. van der Knaap van 5 september 1978 tot 27 april 1990
wethouder (daarvoor voor
de ARP raadslid/wethouder vanaf 1970)
J. Kuiken van 7 september 1982 tot 28 april 1986
G. van Dijk (vervanger hr. Van Reeuwijk) van 2 april 1985 tot
27 april 1990 en van 7 april 1992 tot 12 april 1994 (vervanger
hr. v.d. Linden)
H. Woudstra van 29 april 1986 tot 13 december 1994
L. Timmermans van 29 april 1986 tot 14 april 1998 (vanaf 1
mei 1990 tot 14 april 1998 wethouder)
F.J. van den Doel-Boomsma (vervanger mevr. Van Rest) van
7 juli 1987 tot 27 april 1990
J.M. van der Linden 29 april 1986 tot 25 februari 1992
A. van der Knijff van 1 mei 1990 tot 14 maart 2002 en van 11
april 2006 tot 1 oktober 2007
(laatste periode als wethouder)
L. Eland van 1 mei 1990 tot 9 april 1991 (eerder raadslid voor
de ARP in 1974/1975)
A. Keizerwaard (vervanger hr. Eland) van 4 juni 1991 tot 14
maart 2002
R.F.N.W. Wols van 1 mei 1990 tot 9 juli 1991, van 14 maart
2002 tot 5 augustus 2005 en van 11 maart 2010 tot heden
J.J. Driessen-v.d Linden (vervanger hr. Wols) van 17
september 1991 tot 14 mei 1995
G.J. Enzerink 1 mei 1990 tot 14 april 1998
J.C.A. Bouwman-de Lange (vervanger hr. Woudstra) van 31
januari 1995 tot 14 april 1998
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J.F. Koen van (vervanger mevr. Driessen) 28 juni 1995 tot 16
januari 2004 (vanaf 14 april 1998 tot 16 januari 2004
wethouder)
P.C. Anker van 14 april 1998 tot 14 maart 2002, van 1 juli
2003 tot 11 april 2006 (vervanger hr. Vural) en van 11 april
2006 tot 11 maart 2010
Y. Vural van 14 april 1998 tot 15 juni 2003
H. Heijboer van 14 maart 2002 tot 11 maart 2010
W.G.J. Veen van 14 maart 2002 tot 11 april 2006
F. Zandman(vervanger hr. Speel) van 8 november 2004 tot 11
april 2006
J. de Visser (vervanger hr. Koen) van 27 januari 2004 tot 11
april 2006 (wethouder)
B. van der Drift-Cramers (vervanger hr. Wols)van 13
september 2005 tot 11 maart 2010
C. Bronsveld-Snoep 11 april 2006 tot 4 december 2007 en van
22 maart 2008 tot heden
K.C, Zwaard van 4 december 2007 tot 22 maart 2008 (tijdelijk
vervanger mevr. Bronsveld)
K. Pleijsier (vervanger hr. v.d. Knijff) van 1 oktober 2007 tot 11
maart 2010 (wethouder)
en raadslid van 11 maart 2010 tot heden.
Steunraadsleden CDA Maassluis vanaf 2002 tot 1 januari
2012
F. Zandman van 14 maart 2002 tot 8 november 2004 (daarna
raadslid tot 11 april 2006)
K.C. Zwaard van 11 maart 2010 tot heden (tusssentijds
raadslid van 4 december 2007 tot 22 maart 2008)
M. ’t Hart van 11 maart 2010 tot heden
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Fractie
Naam
Roderick Wols
Fractievoorzitter
Corine Snoep
Vice
fractievoorzitter
Kees Pleijsier

Karel Zwaard
fractiesecretaris
Marcel ‘t Hart

Adres
Zure Vissteeg 38
3143 BM
roderick.wols@minbuza.nl
Lorentzdreef 30
3146 BK
csnoep@kabelfoon.nl
Berkendal 65
3142 AA
keespleijsier@hotmail.com
Noordvliet 22
3142 CM
allegro@caiw.nl
Ververij 62
3142 JG
marcel@familiethart.nl

Telefoon
2236363

4613925

4679894

7611290 of
0612927282
5913950

Bestuur
Ed Wilkes
Noorddijk 59c
5917310
Voorzitter
3142 EB
ed.wilkes@kabelfoon.net
Arjan
Nachtegaallaan 119
5919377
Hoogerbrugge
3145 CJ
Penningmeester
hibridge@caiway.nl
Jaap Poldervaart
Richard Hollaan 299
5914124
3144 BS
jpldrvrt@kabelfoon.nl
Cor van Leerdam
Tooroplaan 118
7537599
3141 JT
info@vanleerdam.nl
Karel Zwaard
Noordvliet 22
0612927282
Secretaris
3142 CM
(ad interim)
allegro@caiw.nl
Frits Zandman
Prins Mauritsstraat 2
5918270
3143 LM
zandman@kabelfoon.nl
Website CDA Maassluis: HTwww.cdamaassluis.nlTH
Girorekening CDA Maassluis: 37 24 010
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