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Wie de verhalen en de gebeurtenissen 
uit de Bijbel op zich laat inwerken, 

zal telkens ontdekken dat het altijd toch 
weer een beetje anders is dan wij denken. 
Dit geldt eveneens voor de discipelen van 
Jezus, die na zijn kruisdood en begrafenis 
met groot verdriet en in opperste 
verwarring bij elkaar zijn. Deze verwarring 
neemt nog meer toe nadat de vrouwen uit 
de vriendenkring en Petrus met de 
mededeling komen dat Jezus is opgestaan 
uit de dood. Het graf is leeg. Een gegeven 
dat met het menselijk verstand niet is te 
beredeneren.

Kort geleden vierden we het feest van de 
opstanding van Jezus uit de dood en 
inmiddels zijn we al weer op weg naar 
Pinksteren. Het verdriet en de verwarring 
op de paasmorgen hebben plaatsgemaakt 
voor vreugde en verwondering.

Op de avond van de eerste paasdag komt 
Jezus bij zijn discipelen op bezoek. Ze 
weten nog niet goed wat ze moeten 
denken van alles wat zich op die bewuste 
dag en de weken daarvoor heeft 
afgespeeld. En plotseling staat Jezus bij 
hen. Hij spreekt: ‘Shalom’ d.w.z. ‘Vrede 
voor jullie’. En Hij laat zijn wonden zien, de 
littekens van het kruis waaraan hij stierf.

De discipelen worden er uiteindelijk blij 
van: ze zien en ontdekken dat Jezus terug 
in het aardse leven is en dat hij de boeien 
van de dood heeft verbroken. De dood kon 
hem niet vast houden. Hij is het echt! Hij is 

het zelf! Wat heerlijk is dat. De 
verslagenheid maakt plaats voor de 
verwondering en de vreugde!

En dan zegt Jezus nog een keer: ‘Shalom 
voor jullie.’ En nu klinkt het nog dieper. 
Want shalom betekent dat God ons het 
goede gunt. Dat God ons het leven gunt. 
En Christus is door de dood heen gegaan 
en van daaruit kan hij zijn discipelen maar 
ook ons zegen, leven en vrede wensen. 
Shalom!

Met deze vrede mogen de discipelen de 
wereld ingaan om Christus voor te stellen 
aan de mensen en zijn vrederijk te 
proclameren.

En wat doet Jezus nog meer? Hij blaast op 
hen. Hij beademt zijn discipelen. Wij blazen 
ook wel eens op een ruit of op een 
brillenglas. In de winter beademen we 
onze handen wel eens als ze heel koud 
zijn. Zo blaast Jezus op Pasen op zijn 
discipelen. En het wordt Pinksteren. Hij 
blaast zijn Heilige Geest op hen. Het doet 
ons denken aan wat er bij de schepping 
gebeurde als God de mens maakt. ’God 
blies de levensadem in zijn neus en zo werd 
de mens tot een levend wezen’ (Genesis 
2:7). In de oorspronkelijke talen van de 
Bijbel is er één woord voor adem en geest, 
nl. ruach (Hebreeuws) en pneuma (Grieks). 
De discipelen worden op pad gestuurd om 
niet in eigen kracht maar in de kracht van 
de Geest het geheim van het Evangelie te 
verkondigen.
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De vreugde van Pasen en de 
inspiratie van Pinksteren. 
En Jezus blies op hen en zei: 
Ontvangt de heilige Geest. 
(Johannes 20:22)
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Het jaar 2016 is een jaar zonder ver - 
kiezingen. Maar dat wil niet zeggen 

dat we stil zitten als CDA. Integendeel. De 
afgelopen tijd hebben we niet stil gezeten 
en de komende tijd staat er ook weer veel 
te gebeuren. De inkt van de verslagen van 
de functioneringsgesprekken is nog niet 
droog of er wordt al weer aan ons en aan 
u gevraagd om mee te denken over het 
verkiezingsprogramma voor de landelijke 
verkiezingen van 2017. We gaan in mei 
naar Brussel en in april zijn we te gast bij 
het Asielzoekerscentrum Groot Deunk in 
Barlo. Genoeg te doen dus.

Functioneringsgesprekken
In maart hebben we met alle fractieleden 
en de twee wethouders functionerings-
gesprek ken gevoerd. Dit waren open, 
interessante en leerzame gesprekken. Iets 
waar we als CDA ons voordeel mee kunnen 
doen. Samen met betreffend fractielid of 
wethouder kijken we dan naar zijn of haar 
functioneren. En uiteraard ook naar factoren 
die van belang zijn voor een goed 
functioneren. Dat doen we gedurende het 
jaar ook, maar door de dagelijkse drukte 
nemen we daar eigenlijk te weinig tijd voor. 
Goed om daar dus even voor te gaan zitten.

Landelijk verkiezingsprogramma
Eind februari hebben we een brief ge-
kregen van onze landelijke partijvoorzitter 

Ruth Peetoom. Ze vraagt aan het CDA 
Aalten-Dinxperlo om vier leden aan te 
dragen die mee willen praten over het 
verkiezingsprogramma voor de landelijk 
verkiezingen in 2017. Verderop in het 
CDAanzet leest u hier meer over. Hebt u 
interesse hierin, laat het ons dan weten. 

Brussel
Samen met het CDA Oost Gelre gaan we 
naar Brussel. Annie Schreijer-Pierik wil ons 
graag rondleiden in het Europees Parlement. 
Wilt u mee? Ook hier geldt dat u daar 
verderop in dit CDAanzet meer over leest.

Asielzoekerscentrum Groot Deunk
Ik noemde het al even: de Algemene 
ledenvergadering van maandag 18 april. 
Dan zijn we te gast op het Asielzoekers-
centrum Groot Deunk in Barlo. In deze tijd 
een interessante locatie om eens wat meer 
te weten te komen over de opvang van 
asielzoekers. Hoe werkt zo’n centrum? 
Verblijven de mensen er lang? Waar komen 
ze vandaan? Wat zijn het voor mensen? 
Allemaal vragen waar je natuurlijk het beste 
antwoord op krijgt door eens op bezoek te 
gaan bij een Asielzoekerscentrum. 
Ik zeg dan ook: tot maandag 18 april!

Hartelijke groet,
Rik van Lochem
bestuursvoorzitter CDA Aalten-Dinxperlo

Pasen en Pinksteren zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. De vreugde van Pasen en 
de inspiratie van Pinksteren geven ons 
geestkracht om te midden van een 
chaotische wereld met heel veel onrecht, 
immense problemen en teleurstellingen 
staande te blijven. Dit laatste geldt voor de 
kerk, voor de politiek en in de breedte van 
de samenleving.

Wij gebruiken soms de uitdrukking 
‘Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen’ 
om aan te geven dat iets echt onmogelijk 
is. Bij Jezus vallen Pasen en Pinksteren als 
het ware wel op één dag.
Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen, 
gaan we niet alleen de vreugde ervaren 
maar krijgen we nieuwe inspiratie op onze 
levensweg. De geestkracht van Jezus doet 
ons bij alle pijn en verdriet, bij alle 
confl icten en teleurstellingen een diepe 
vrede ervaren.

Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen, 
ervaren we naast vreugde en vrede ook 
vrijspraak. In en door zijn kruisdood zijn 
onze zonden vergeven en mogen we 
opgelucht ademhalen.

Bij Christus vallen Pasen en Pinksteren op 
één dag. Zijn adem, waarmee hij op ons 
blaast en vooral ons wil aanblazen, geeft 
ons vreugde, vrede, vrijspraak en bovenal 
inspiratie. Inspiratie om onze taken in ons 
persoonlijk leven, maar ook in ons 
maatschappelijk en politiek leven te 
vervullen en zodoende te werken aan de 
komst van zijn Koninkrijk. U allen veel 
paasvreugde en inspiratie toegewenst.

De Geest van God is als een vuur,
als vlammen fel bewogen,
verterend wat aan onrecht leeft,
een gloed vol mededogen.
Een vonk van hoop in onze nacht,
een wenkend licht dat op ons wacht,
een warmte in hart en ogen.

Tekst: Marijke de Bruijne

Steven Kuijt

Van de voorzitter

C DAanzet
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Hoe gaat het met de zorg in Aalten? 
De zorg is nu ruim een jaar overgeheveld 
naar de gemeente. Met een fl inke 
bezuiniging erbij van het Rijk. Aalten heeft 
dat goed opgevangen. Wij hebben vooraf 
geld apart gezet om sociale problemen op 
te kunnen vangen. Ook in de thuishulp 
zorgen wij er mede voor dat mensen de 
hulp krijgen die ze nodig hebben. In 
vergelijking met andere gemeenten komt 
Aalten heel goed uit de bus. Een groot 
compliment aan het college maar vooral 
aan de medewerkers in het veld!

En hoe gaat het met de welzijnstaken? 
Er waren toch problemen bij Figulus? 
Inderdaad vorig jaar waren er problemen 
en ik heb daar indertijd kritisch op 
gereageerd. Het gaat het CDA niet om de 
organisatie maar of welzijnstaken goed 
worden uitgevoerd. Door wie, komt op de 
tweede plaats. Ook in onze gemeente zijn 
veel eenzame mensen, zijn er ouderen met 
een beperking en zijn er kinderen die 
onveilig opgroeien. Maar gelukkig is hier 
het naobergevoel nog en wordt in de 
dorpen en buurtschappen veel onderlinge 
hulp verleend. Daarbij zijn de ontmoetings-

ruimten -kerken, kulturhusen en dorps-
huizen- heel belangrijk. Een organisatie als 
Figulus moet fl exibel reageren en helpen 
dingen op gang te brengen. Figulus heeft 
deze visie nu omarmd en maakt nu een 
nieuw start met een nieuwe directeur. 
We blijven kritisch maar geven de directeur 
vertrouwen en tijd om orde op zaken te 
stellen.

Jullie hebben als CDA er toch mede voor 
gezorgd dat de sportvoorzieningen op 
orde zijn? Waarom is dat zo belangrijk? 
Inderdaad hebben wij de afgelopen jaren 
hier fl ink aan getrokken en beschikken wij 
nu over prima sporthallen in Dinxperlo, 
Aalten en Bredevoort. Bewegen is belang-
rijk. Daarom moet iedereen meedoen, jong 
en oud. Maar er is ook een sociale kant. 
Samen sporten geeft plezier en bestrijdt 
eenzaamheid. En verenigingen vinden 
elkaar. We zijn heel blij met de samen-
werking van een aantal clubs op Sportpark 
Zuid in Aalten. Een voorbeeld voor de 
regio en ook de provincie Gelderland 
toont interesse. We hopen op fi nanciële 
steun.

Er is krimp en er komen minder 
woningen bij. Zijn er nog wel 
voldoende huurhuizen? 
Alle tekenen wijzen erop dat de bevolking 
in de Achterhoek krimpt en dus zijn er op 
den duur minder woningen nodig. De 
overblijvende woningen moeten energie-
zuinig worden gemaakt en leeftijds-
bestendig want mensen blijven langer 
thuis wonen. Wat ons zorgen baart, is de 
vraag of er voldoende huurwoningen 
beschikbaar blijven, met name in de 
laagste categorie. De gemeente moet hier 
duidelijke afspraken maken met woning-
corporatie De Woonplaats.

En de fi nanciële situatie? Is die gezond? 
Ja, volmondig ja! Wij hebben de laatste 
jaren veel gerealiseerd. Iedereen kan het 
zien. Ook goed voor de werkgelegenheid! 
Toch zijn onze woonlasten een van de 
laagste van heel Nederland. Er is voldoende 
reserve.

Hoe volg ik het CDA? 
Kijk op onze website www.cda.nl/
gelderland/aalten voor onze kijk op de 
politiek. We zijn ook op Facebook en op 
Twitter. Zoek op Cda Aalten Dinxperlo.

Deze bijdrage verschijnt eind maart ook 
in Aaltens Nieuws.

Uit de fractie

Een aantal vragen aan het CDA 
over zaken die ons bezig houden in de gemeente Aalten. 
Fractievoorzitter Jos Wessels  geeft antwoord.
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Geacht bestuur van de lokale CDAafdeling,

We gaan iets heel bijzonders doen!

In mijn toespraak op de nieuwjaarsreceptie van het CDA in Venlo heb ik 
aangekondigd dat het proces naar het nieuwe verkiezingsprogramma voor de 
Tweede Kamerverkiezingen van 2017 fl ink op de schop gaat. 
Een wezenlijke verandering daarbij is dat CDAleden in een eerder stadium 
worden betrokken bij de invulling van het verkiezingsprogramma. Dat doen
we tijdens de CDA1000. Op die dag zullen 1000 CDAers uit het hele land bij 
elkaar komen om na te denken en te discussiëren over vijf thema´s, te weten 
Waarden & traditie, Sterke samenleving, Familie & gezin, Eerlijke economie en 
Zorg . Het resultaat van deze dag zal in het verkiezings programma terug te lezen 
zijn. De CDA1000 vindt plaats op zaterdag 10 september 2016 , van 10.00 tot 
17.00 uur. De locatie wordt later bekendgemaakt. Deelname is gratis.

De 1000 CDAers worden voor het belangrijkste deel geworven via de lokale 
afdelingen. Zo zorgen we ervoor dat zij een goede vertegenwoordiging vormen 
van CDAers uit het hele land. Om dit voor elkaar te krijgen doe ik graag een 
beroep op u! 

Ik wil u vragen om binnen uw afdeling nu alvast vier leden te selecteren 
voor deelname aan de CDA1000. Omdat uw afdeling tot de 25 grootste 
CDAafdelingen behoort, heeft u vier kaarten in plaats van twee tot uw 
beschikking.
Wilt u bij de selectie met het volgende rekening houden?
•   de leden moeten 10 september a.s. de hele dag aanwezig kunnen zijn 

(voorbereiding is niet nodig);
•   de leden vervullen bij voorkeur geen politieke of bestuursfunctie;
•   wij vragen u om niet bij voorbaat de meest actieve leden of de leden met een 

lange staat van dienst te selecteren, maar een open en creatieve selectie toe 
te passen.
Het is de bedoeling dat de ‘gewone’ CDAers van zich kunnen laten horen;

•   van 1 mei t/m 15 juni 2016 kunt u via de CDA-website de geselecteerde leden 
aanmelden (in verband met de vernieuwing van de leden administratie kan dit 
niet eerder). Eind april ontvangt u meer informatie van ons over hoe u de 
geselecteerde leden kunt aanmelden.

Uw afdeling is vrij om te bepalen hoe de afgevaardigden van uw afdeling 
worden geselecteerd. U kunt de ALV laten kiezen of een loting houden onder de 
geïnteresseerde leden. Een andere manier van toewijzen is uiteraard ook 
denkbaar: wees daarin vooral creatief! Het zou ontzettend mooi zijn wanneer 
op 10 september 1000 CDAers vanuit alle afdelingen van het land meepraten 
over de invulling van ons nieuwe verkiezingsprogramma!

Meer informatie over de CDA1000 en veelgestelde vragen en antwoorden vindt 
u op www.cda.nl/cda1000 . Heeft u nog vragen, dan kunt u ze stellen via de 
afdelingendesk@cda.nl .

Ik hoop op 10 september aanstaande 1000 enthousiaste CDAers te mogen 
ontmoeten die met elkaar aan de slag gaan om te komen tot een scherp, 
compact en onderscheidend CDAverkiezingsprogramma!

Met hartelijke groet,
Ruth Peetoom,
partijvoorzitter

Behandeld door
CDA Partijbureau
Doorkiesnummer
070 342 48 88
E-mail
afdelingendesk@cda.nl
Onderwerp
CDA1000
Datum
29 februari 2016

Wie wil er meeschrijven aan het verkiezingsprogramma voor 
de Tweede Kamer verkiezingen van 2017?

Als afdeling Aalten mogen wij 4 kandidaten leveren. Bijgaand is de brief 
van Ruth Peetoom over alle inns en outs. In de bestuurs vergadering van 
mei wordt door het bestuur beslist welke kandidaten het zijn geworden!  
U kunt zich aanmelden vóór 18 april 2016 bij de voorzitter Rik van Lochem 
tel. 06-26 23 03 41 of per e-mail rikvanlochem@hotmail.com
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Wie gaat er mee 
naar Brussel?
Op 26 mei is het voornemens om naar het Europese Parlement in Brussel 
te gaan op uitnodiging van Annie Schreijer. Wilt u en uw partner mee 
dan kunt u zich hiervoor opgeven tot en met 18 april 2016.

De kosten zijn 10 euro per persoon. 

Wacht niet te lang er zijn nog een aantal plaatsen vrij en vol is vol! 
Denk aan een geldig  identiteitsbewijs!
Hiernaast ziet u het programma voor deze dag!

U kunt zich aanmelden bij dhr.A.te Brake: andretebrake@planet.nl 
of telefoonnummer 06-53 13 02 40.

Programma bezoek 

aan Annie Schreijer-Pierik (EVP-fractielid) te Brussel

10.30 uur    Ontvangst bij Bezoekerscentrum Europees Parlement 
(nabij Leopoldpark), gebouw Paul-Henri Spaak 
Wiertzstraat (Rue Wiertz) 60, 1047 Brussel.

        
11.00 - 12.30 uur  Rondleiding door het Europees parlement voorafgegaan 

door presentatie “Werking Europees Parlement en 
EVP-fractie” in zaal PHS 4 C 95. 

13.00 - 13.45 uur Warme driegangen maaltijd in Bezoekersrestaurant EP.   
      
13.45 - 14.00 uur  Kort bezoek aan Luxemburgplein voor het Europees Parlement. 

14.15 - 15.45 uur  Vertrek naar centrum Brussel, bezichtiging stadscentrum 
op eigen gelegenheid.      

15.45 uur  Bezoek Café La Mort Subite (Fam. Fossens), 
Warmoesbergstraat.  

16.45 uur  Vertrek uit Brussel, bus hoek Keizerinlaan - 
Kardinaal Mercierstraat.    

Parkeergelegenheid touringcar tussentijds: Pachecolaan 7, Brussel

Annie Schreijer-Pierik (EVP/CDA)
Member of the European Parliament / Lid Europees Parlement 
Wiertzstraat 60, ASP 08E 253
B-1047 Brussels
Tel: +32 2 28 45538
 
Contactpersonen: Sander Smit  +32 2 28 47538
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Het verkiezingsfonds van CDA 
Aalten-Dinxperlo dient er toe om 

de bijna jaarlijks terugkerende 
verkiezingen maar ook de 
verkiezingsvoorbereidingen publicitair, 
actief en fi nancieel te ondersteunen. 
Denk hierbij aan de diverse acties, 
publicaties, bijeenkomsten en het 
verzorgen en plaatsen van de CDA-
borden in onze mooie gemeente.

Gemiddeld zijn er bijna jaarlijks 
verkiezingen of voorbereidingen hiertoe 
aan de orde. Is het niet voor de voor de 
Tweede Kamer dan wel voor de 
Gemeenteraad, Provinciale Staten of 
Europa. 

Hoe kunt u bijdragen? 
Eigenlijk heel simpel. 
Om over voldoende fi nanciële middelen 
te kunnen beschikken, treft u een 
acceptgiro aan bij deze eerste CDAanzet 
van 2016. Wij willen deze ondersteuning 
van harte bij u aanbevelen.
Een goed verkiezingsresultaat is 
ondenkbaar zonder de inzet van vele 
vrijwilligers, maar ook ondenkbaar 
zonder de extra bijdrage van onze leden 
en donateurs aan het verkiezingsfonds. 

Wij, het bestuur van CDA Aalten-
Dinxperlo, danken u alvast hartelijk 
voor uw fi nanciële steun!!

Namens het bestuur,
Annemarie Arentsen-Schuurman 
Penningmeester

CDA verkiezingsfonds 2016
In maart 2017 gaan de stemlokalen open voor de Tweede Kamer-
verkiezingen! Het bestuur van het CDA wil graag wederom uw aandacht 
voor het bestaan van ons verkiezingsfonds. 

Zoals aan dorre bomen
weer knoppen zullen staan
zoals de donkere nachten
in morgenlicht vergaan.
zo gaat uw toekomst open
en wenkt met breed gebaar,
om levenslang te hopen
op liefde voor elkaar.

Zoals de vogels trekken
langs luchten wijd en ver,
zoals de heem’len lichten
door stralen van een ster,
zo leidt U ons op wegen
van moedig verder gaan
Een vuurkolom van zegen
wijst spoor en loop en baan.

Zoals straks bloemen bloeien
in feestdos op het land,
zoals de zon zal schijnen,
een glimlach uit uw hand,
zo gaan wij vol vertrouwen,
U volgend op uw stem,
om in uw naam te bouwen
een nieuw Jeruzalem.

Alfred C. Bronswijk

Ingestuurd door: 
Willemien Hoornenborg

en voor landelijke 
CDA-nieuws op: 
www.cda.nl

Kijk voor lokaal 
CDA-nieuws op: 
aalten.cda.nl

Zoals aan dorre bomen

door stralen van een ster,
zo leidt U ons op wegen
van moedig verder gaan
Een vuurkolom van zegen
wijst spoor en loop en baan.

Willemien Hoornenborg



C DAanzet C DAanzet

1 4 1 5

Het asieldebacle
Debacle, zo kan het wel worden 
genoemd. Een mislukking wat betreft  
het tegengaan van de asielinstroom,  
een ondergang van de samenwerkende 
EU-landen en een ineenstorting van onze 
verzorgingsstaat. 
Het is vandaag 29 februari 2016 en via 
diverse mediakanalen wordt duidelijk  
dat onze premier leugens aan het 
verkondigen is. Er worden dit jaar  
ca. 100.000 asielzoekers verwacht in 
plaats van 58.000. Als dit realiteit wordt, 
dan is het realistisch dat Heumesoord 2,  
3, 4 en 5 ook zal ontstaan. 

De Europese Unie wankelt en gaat 
gebukt onder de instroom van asiel-
zoekers. Teveel landen, teveel meningen 
en teveel belangen. Er wordt veel 
gepraat, maar niets klaargespeeld. Helaas 
is dat het toonbeeld van de landelijke en 
Europese politiek. De eerste landen 
bouwen al een hek om hun land en 
voeren strenge grenscontroles in. 
Aangezien de asielstroom steeds nieuwe 
wegen zoekt zullen  steeds meer landen 
volgen. Het Schengen-akkoord zal niet 
meer worden nageleefd en Europa kent 
op korte termijn weer grenzen. 

De asielstroom zal binnen een jaar 
onhoudbaar worden terwijl de Europese 
politiek maar blijft praten, met alle 
(nationale) gevolgen van dien. Het 
politiek apparaat genaamd de Europese 
Unie kent teveel tegengestelde belangen 
om een draconische beslissing te nemen, 
dus moet ik concluderen dat de asiel-
stroom niet zal worden beperkt door 
ingrijpende beslissingen vanuit de 
Europese Unie. De samenwerking tussen 
de landen zal op steeds meer vlakken 
spaak lopen en uiteindelijk zal de 
Europese Unie voor een deel uit elkaar 
vallen. Het failliet van de Europese Unie 
tekent zich al langzaam af (zie daarvoor 
de voorwaarden die Groot Brittannië 
heeft kunnen bedingen; welk land zal 
volgen?). Daarover een andere keer meer. 
Helaas kan ik nu niet positief zijn over 
Europa, maar hopelijk hebben de politiek 
leiders de onmetelijke wijsheid om op 
korte termijn toch nog iets met elkaar 
klaar te spelen, zodat ook ondergetekende 
weer een positief Europees gevoel krijgt. 
 
Overigens ben ik van mening dat het in 
beginsel een morele verplichting is echte 
vluchtelingen op te vangen. Maar ik ben 
wel van mening dat de discussie over de 
opvang van vluchtelingen en de toelaat-
baarheid van vluchtelingen eerlijk 
gevoerd moet worden en niet louter 
geredeneerd moet worden vanuit de 
morele overweging. Ik zou wensen dat de 
landelijke politiek eerlijk aangeeft welke 
gevolgen de asielopvang met zich 
meebrengt. Wat zijn de gevolgen van de 
vele statushouders? Niet alleen de 

gevolgen voor de woningmarkt, maar 
voor het aantal uitkeringen, de jeugd-
zorg, gezondheidszorg enz.. Welk effect 
heeft dit op de schatkist? Welke gevolgen 
heeft dit voor ons huidige welstands-
niveau en verzorgingsstaat? Jammer 
genoeg blijft de landelijke politiek een 
politiek spelletje spelen en de burger 
onjuistheden voorspiegelen. Naar mijn 
mening wordt er bijvoorbeeld bewust 
niet gesproken over de afkalving van 
onze verzorgingsstaat, want dit zal 
immers kwaad bloed zetten bij de 
burgers. Laten wij dat als CDA-ers op 
gemeentelijk niveau niet doen.  

Laten wij in onze afwegingen voor het 
nemen van een beslissing alle argu-
menten benoemen. Laten wij transparant, 
eerlijk en duidelijk zijn naar elkaar en 
naar de burgers. Politieke spelletjes 
worden er immers al genoeg gespeeld  
en leiden tot een debacle. 

Wilt u reageren op deze column?  
Mail dan naar: fnavis01@hotmail.com  
of stuur een brief naar CDA afdeling 
Aalten-Dinxperlo. Postbus 111,  
7120 AC Aalten 

Frank Navis
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