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Om alvast te noteren: 
maandag 24 oktober 20.00 uur 
ALV in IJzerlo. 
Aan de orde zullen komen o.a. 
verkiezingsprogramma en kandidatenlijst 
voor de Tweede Kamerverkiezingen 
volgend voorjaar. Natuurlijk zal ook 
aandacht besteed worden aan de recente 
wethouderswisssel.
Nadere informatie volgt begin-medio 
oktober via een aparte uitnodiging met 
agenda. Houd deze avond dus alvast vrij! 
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Neem alstublieft de tijd
Neem alsjeblieft de tijd om vriendelijk te zijn.
Vriendschap is het duurzaamste bouwmateriaal.
Neem alsjeblieft de tijd om te geven en te delen.
Het bestaan is te groots om alleen voor jezelf te leven.
Neem alsjeblieft de tijd om te spelen.
Spel is de bron van frisheid en jeugd.
Neem alsjeblieft de tijd om te vieren en te feesten.
De bruiloftswijn was Christus eerste teken.
Neem alsjeblieft de tijd om te denken.
Gedachten zijn de wegen naar de wijsheid.
Neem alsjeblieft de tijd om te voelen.
Gevoelens weerspiegelen het diepst van de ander en van jezelf.
Neem alsjeblieft de tijd om dankbaar te zijn.
Dankbare mensen zijn de ozonlaag van de maatschappij.
Neem alsjeblieft de tijd om te bidden.
Gevouwen handen omvatten het wezenlijke.
Neem alsjeblieft de tijd om lief te hebben,
De liefde is sterker dan de dood.
Het is de liefde die leven levenswaardig maakt.

Bron: Alfred C Bronswijk
Ingestuurd door 
Willemien Hoornenborg

Als CDA AaltenDinxperlo hebben we 
een roerige periode achter de rug. 

Voor de vakantie heeft u dit goed kunnen 
volgen via de kranten en onze website. 
In dit CDAanzet wordt hier ook aandacht 
aan besteed. We hebben ervoor gekozen 
om u via een extra brief bij dit CDAanzet te 
informeren wat er gebeurd is zo kort voor 
het zomerreces. Een extra ledenvergadering 
had ook gekund. Maar in verband met de 
vakantieperiode had dit pas in september 
plaats kunnen vinden. We hebben daarom 
gekozen om tijdens de Algemene 
Ledenvergadering van 24 oktober op de 
kwestie rondom het BING onderzoek terug 
te komen. Samen met u, fractie, bestuur, 
Erik Luiten en Ted Kok willen we hier dan 
op terugblikken.

Wat we dan ook samen met u willen doen 
is vooruit blikken. In dit CDAanzet kunt u 
alvast kennis maken met de nieuwe 
wethouder, Gerard Nijland. Op 24 oktober 
kunt u ook daadwerkelijk het gesprek met 
hem aangaan. Hij maakt dan graag kennis 
met u! Ik denk dat we met Gerard Nijland 
uit Angerlo een goede, rustige, stabiele, 
slimme en ervaren wethouder hebben 
binnen gehaald. Hij hoeft bijna niet 
ingewerkt te worden en kan zo snel 
belangrijke dossiers oppakken. Hiermee 
blijven we als gemeente Aalten een 
belangrijke en stabiele partner richting de 

burger, bedrijven en andere instanties. 
Het enige nadeel van Gerard is dat hij niet 
uit onze mooie gemeente komt. Aan de 
andere kant heeft Ted Kok bewezen dat dit 
geen enkel probleem hoeft te zijn.

Waar ik u ook in mee wil nemen is dat de 
campagnecommissie voor de gemeente
raads verkiezingen van 2018 al weer 
voorzichtig begonnen is. Dit maal onder 
leiding van Raimond Smit. Op dit moment 
zijn we vooral bezig om mensen te vinden 
die zich beschikbaar willen stellen voor de 
kieslijst. Met de kieslijst willen we uitstalen 
dat we als CDA overal zijn. In elke 
buurtschap, elke kern en ook in elke stad 
willen we graag herkenbare mensen op de 
lijst. Zo kan de kiezer zien dat we midden in 
de samenleving staan. Dat is immers de 
kracht van ons CDA. Wanneer u iemand 
weet, waarvan u denkt dat hij of zij 
geschikt is om op de kieslijst van het CDA 
te staan, dan houden we ons aanbevolen. 
Laat Raimond of mij weten. Graag!

Tot 24 oktober!

Hartelijke groet,
Rik van Lochem
bestuursvoorzitter CDA Aalten-Dinxperlo

T. (06) 26 23 03 41
E. rikvanlochem@hotmail.com

Van de voorzitter

C DAanzet
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Eerst natuurlijk de zaak van het 
mestbassin van oudwethouder Erik 

Luiten. In de behandeling –vanaf januari 
2016 zijn fouten gemaakt, fouten door 
de maatschap Luiten, maar ook door 
instanties die erover gaan. De zaak kreeg 
meteen een zware lading omdat door een 
anonieme tip er politie bijgehaald was. 
Normaal wordt bij dit soort zaken gekeken 
of de zaak alsnog gelegaliseerd kan 
worden (bestuursrechtelijke aanpak). 
Dat is standaard beleid. Maar door het 
politieverhaal en het feit dat de betref
fende landbouwer tegelijk wethouder was, 
kreeg de zaak een zware lading. Het werd 
nog extra gecompliceerd doordat 
wethouder Kok onterecht informatie kreeg 
over dat politieonderzoek en daarover iets 
zei tegen Erik Luiten; dat niet had 
gemogen. Burgemeester Berghoef besloot 
tot een onafhankelijk feitenonderzoek 
door bureau BING. Dit onderzoek –
begeleid door fractievoorzitters is, vind ik, 

goed verlopen. Dat blijkt hieruit dat de 
verhalen van de diverse getuigen op elkaar 
aansluiten. Erik Luiten verdient lof omdat 
hij meteen besloot tijdelijk terug te treden 
als wethouder en in alle opzichten mee te 
werken aan het onderzoek.

Toen het BING rapport gepresenteerd werd 
afgelopen mei, moest er een politiek 
oor  deel worden geveld. Fouten en 
ver gissingen worden een politiek 
ambtsdrager zwaar aangerekend, 
zwaarder dan bij een ambteloos burger en 
dat is terecht vind ik. Het werd duidelijk 
dat er onvoldoende politieke steun was 
voor Erik. In de raadsvergadering van 
15 juni jl. maakte hij bekend dat hij aftrad. 
De discussie ging vervolgens over de rol 
van Ted Kok. Na een brede discussie en 
meerdere schorsingen werd duidelijk dat 
een overgrote meerderheid (18 van de 21 
raadsleden) vertrouwen in wethouder Kok 
heeft.

Wij als CDA hebben steeds gesteld dat de 
integriteitscode voor bestuurders een 
uiterst zorgvuldig en transparant handelen 
vergt. Er zijn fouten gemaakt maar onze 
bestuurders zijn niet fout. Wij respecteren 
de keuze van Erik Luiten en zien die ook 
met pijn in het hart als onafwendbaar. 
Erik was een gedreven wethouder die 
oprecht en met hart en ziel werkte voor de 
gemeente Aalten. Erik is een echte 
CDAman die al vanaf zijn jeugd actief is. 
Hij was vanaf 2002 gemeenteraadslid, 
waarvan vele jaren als fractievoorzitter, en 
vanaf 2014 wethouder. Ik bedank hem 
voor zijn jarenlange inzet.

Als CDA moeten we verder kijken. We 
willen goed vertegenwoordigd blijven in 
het college. We hebben gekeken naar 
kwaliteit en stabiliteit en konden daarbij 
putten uit onze CDAcontacten in de 
regio. Zo kwamen wij uit bij Gerard Nijland 
uit Angerlo. Elders in deze CDAanzet leest 
u meer over hem. Op het moment van 
schrijven hebben wij Gerard gepresenteerd 
als kandidaatwethouder in het vertrouwen 
dat de raad hem zal kiezen. Ik heet Gerard 
van harte welkom in onze gemeente en in 
onze CDAkring!

En dan –we zouden het bijna vergeten 
het Bestemmingsplan Buitengebied. Een 
groot onderwerp waar wethouder Ted Kok 
voor verantwoordelijk is. Het was een 
operatie dat veel boeren en burgers raakt, 
ook in CDAkring. Er waren veel 
insprekers. Wij als CDAfractie hebben 
|met velen van hen overleg gevoerd. 
We hadden een groot aandeel in de 18 
amendementen en 2 moties die werden 
ingediend in de Raad van 19 april. 
Samenvattend kan ik stellen dat wij 
in samenwerking met andere politieke 
partijen in vrijwel alle zaken die wij van 
belang vonden, onze zin hebben 
gekregen. Het Bestemmingsplan is wel 
omschreven als wat voorzichtig, en dat 
klopt ook omdat wettelijke regels en 
rechterlijke uitspraken ons beperkingen 
opleggen. Maar al met al zijn we heel 
tevreden.

Als CDA is gebleken dat wij een levende 
club zijn, met interne discussies maar altijd 
met de inzet om eruit te komen. We gaan 
verder met ons werk om de mooie 
gemeente Aalten te besturen en vinden 
daarbij graag u aan onze zijde!

Jos Wessels, fractievoorzitter

Uit de fractie

We hebben als CDA pittige maanden achter de rug. Pittige, maar 
ook verdrietige maanden voor alle betrokkenen, ook voor mij. 
Maar ook maanden waarin ik mocht ervaren dat het CDA Aalten-
Dinxperlo een club is waar mensen dicht bijeen staan en in respect 
voor elkaar gezamenlijk ook moeilijke besluiten kunnen nemen. 
Ik wil het in dit artikel echter ook hebben over een groot succes in 
de afgelopen periode: het Bestemmingsplan Buitengebied waar 
we vrijwel alle CDA doelen bereikten.
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Hans Martijn, hoe lang ben je eigenlijk 
al weer weg uit Dinxperlo?
Alweer een heel tijdje, ik ben in april 2009 
begonnen als burgemeester in Bunnik, 
zo’n 7,5 jaar geleden dus. Toevallig heb ik 
verleden week de foto’s van mijn 
afscheids receptie in de gemeente Aalten 
nog eens bekeken. Altijd leuk om 
herinneringen daarover op te halen.

Volg je de Aaltense politiek nog, 
of heb je daar geen tijd voor?
Zijdelings en wat meer op afstand volg ik 
de Aaltense politiek natuurlijk nog wel en 
hoor ik het als er iets bijzonders speelt, 
meestal tijdens familie of vriendenbezoek 
in de Achterhoek. Het afgelopen jaar heb 
ik wat meer contact gehad met raadsleden 
en wethouders als ik hen als voorzitter 
van de haalbaarheidscommissie voor een 
eventuele fusie tussen Sv Dinxperlo en 
DZSV tegenkwam op bijeenkomsten met 
leden van deze voetbalverenigingen. Als 
we elkaar tegenkomen zijn de contacten 
nog altijd warm. 
Ik vond het mooi om te zien dat de 
contacten die de raadsleden en de 
wethouders met de verenigingen hebben 
nog steeds warm zijn, voor zowel Erik 

Luiten als voor Ted Kok die het dossier 
later tijdelijk waarnam merkte ik veel 
waardering, de wethouders toonden zich 
constructief, enthousiast en 
oplossingsgericht. 

De fusie tussen DZSV en Sv Dinxperlo, 
hoe gaat het daar eigenlijk mee?
Nou ja, het werk van de haalbaarheids
commissie zit er eigenlijk op. We hebben 
een rapport geschreven met daarin een 
aantal aanbevelingen. Wij denken dat een 
fusie tussen beide verenigingen mogelijk 
is, maar er is ook nog fl ink wat werk aan 
de winkel. 
Het bestuur van DZSV en Sv Dinxperlo 
hebben ons rapport en onze aanbevelingen 
unaniem aangenomen en de zeer 
drukbezochte ledenvergaderingen van 
beide voetbalclubs hebben met zo’n 96% 
van de stemmen voor de tweede fase van 
het onderzoek gestemd. Hoewel het 
intensief was, vond ik het fi jn om weer 
een kleine 1,5 jaar met Achterhoekers 
samen te werken, dat blijft goed voelen!

Nog steeds op je plek in Bunnik?
Oh ja, zeker! Afgelopen maanden zijn we 
erg druk geweest met het schrijven en 
ontwikkelen van de strategische agenda 
voor de gemeente Bunnik. Heel veel 
inwoners, ondernemers en maatschappe
lijke organisaties hebben hun bijdrage 
geleverd en de gemeenteraad heeft deze 
agenda ‘Bunnikse kwaliteit in een groene, 
gezonde en slimme regio’ unaniem 
aangenomen. 
Bunnik, kent door haar ligging altijd 
dynamiek, de economie groeit weer, de 
huizenmarkt is weer terug op het niveau 
van voor 2008 en door het dorpse 
karakter van Bunnik, Odijk en Werkhoven 
is de menselijke maat nog steeds 
aanwezig. Niet voor niets is Bunnik door 
Elsevier al voor de vijfde keer op rij 
uitgeroepen tot beste woongemeente van 
de provincie Utrecht en hebben we in 
landelijk opzicht top 10 notering.

Uitdagingen zijn er natuurlijk ook, met 
name rond het verkeer, de infrastructuur 
en het behouden van het dorpse karakter 
in combinatie met de bereikbaarheid van 
de goede voorzieningen van de stad 
Utrecht. Het blijft een mooie en 
uitdagende plek om te werken dus. 
Aan de andere kant, de gemeenschapszin 
en realiteitszin die het oosten van het land 
kent, blijft uniek. Dat heb ik het afgelopen 
jaar bij het werk van de haalbaarheids
commissie wel weer ervaren. Dat was fi jn 
om mee te maken.

Is dat in het Utrechtse anders dan?
Nou ja, weet je? In Bunnik, Odijk en 
Werkhoven zorgt het dorpse karakter er 
nog wel voor dat mensen elkaar kennen 
en naar elkaar om willen kijken. Dat is 

echter wat anders dan het meer vanzelf
sprekende noaberschap dat de Achterhoek 
kenmerkt. Zó wordt de Achterhoek hier 
ook getypeerd he, veel Bunnikers gaan 
graag in de Achterhoek op vakantie en 
roemen de rust en de gemoedelijkheid. 
Overigens, één keer per jaar ga ik met een 
bus vol Bunnikse ondernemers naar de 
Vijverberg om een wedstrijd van mijn club 
de Graafschap te bezoeken. Als ze weer 
een avondje Vijverberg hebben gehad, 
praten ze het hele jaar weer over de 
kenmerkende vriendelijkheid, gezelligheid 
en gemoedelijkheid, Prachtig toch?!

Hoe gaat het met jullie gezin?
Prima! We hebben net 3 weken heerlijke 
vakantie in zuid Frankrijk achter de rug, 
we kunnen er dus weer tegenaan. Onze 
oudste zoon Bastiaan (16) gaat alweer 
naar zijn examenjaar, Philip (14) naar de 
derde en Jochem (11) gaat aan zijn laatste 
jaar op de basisschool beginnen. 
We wonen mooi aan de Kromme Rijn, 
dichtbij het dorp en dichtbij de voetbal
velden. Niets te klagen dus! 

Verlang je al terug naar het oosten?
Haha, ik vind het heerlijk om in de 
Achterhoek te zijn. Ook dit seizoen heeft 
mijn secretaresse weer een aantal zater
dagen vrij gepland zodat ik bij DZSV 
langs de lijn kan staan, ik houd van de 
Achterhoekse tradities en de gemeen
schapszin. Daarnaast ben ik door alle 
verhalen benieuwd naar de verbouwing 
van het Aaltense gemeentehuis, dus ik zal 
binnenkort eens van Dinxperlo doorrijden 
naar Aalten. De eerste beelden die ik van 
de verbouwing heb gezien zijn erg mooi! 
Ja, we blijven graag in de Achterhoek 
komen.

Het is bijna een traditie geworden 
om in de tweede CDAanzet een 
kort gesprek te hebben met 
Hans Martijn Ostendorp, onze 
voormalige fractievoorzitter en 
wethouder die tegenwoordig het 
burgemeestersambt vervuld in de 
Utrechtse gemeente Bunnik. 
Ik belde hem op.
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Wie is Gerard Nijland? 
Kunt u iets over u zelf vertellen en 
over uw thuissituatie?
Gerard is 55 jaar geleden als jongste in 
een gezin met 5 kinderen geboren te 
Lathum. Na de middelbare school heb ik 
3 jaar in Drenthe gewoond vanwege mijn 
werk bij een veeverbeteringsorganisatie. 
Kort voor mijn huwelijk met Trudy, 31 jaar 
geleden, ben ik terug naar Gelderland 
gekomen en zijn we in Angerlo gaan 
wonen. We wonen heerlijk rustig in het 
buitengebied met een tiental schapen en 
onze poes Mous. Mijn vrouw Trudy 
besteed naast haar parttimebaan de 
nodige uren mantelzorg aan haar 93jarige 
vader. Helaas zijn mijn ouders en 
schoonmoeder overleden.

Hoe lang al bent u al actief in de 
politiek?
In mijn jeugd was ik al bestuurlijk actief in 
clubs en in de OR bij mijn toenmalige 
werkgever. Betrokken zijn bij wat je doet 
en verantwoordelijkheid nemen voor 
dingen die we met elkaar belangrijk 
vinden houdt mij continu bezig. Zo ben ik 
in 1993 lid geworden van het CDA en 
door de CDAafdeling in 1994 gevraagd 
kandidaat te zijn bij de gemeenteraads
verkiezingen. Dit was de start van mijn 
politieke loopbaan. Eerst een periode 
fractieassistent, vervolgens raadslid, 
fractievoorzitter, lijsttrekker, wethouder, 
wederom raadslid en kandidaat Statenlid. 
Al met al ben ik nu 22 jaar actief voor het 
CDA en het blijft mij nog steeds boeien.
 
Welke portefeuille gaat u beheren?
Ik ga grotendeels de portefeuille van mijn 
voorganger Erik Luiten overnemen. Dit 
betekent o.a. de taken Wabo, Recreatie en 
Toerisme, Begraafplaatsen, Breedband, 
Milieu, Afvalverwijdering/verwerking, 
Duurzaamheid, Sport, Wegen, Riolering, 
Groen, Openbare Werken, Regiotaxi, 
Weekmarkten en waarschijnlijk 
Internationale samenwerking.

Waarom heeft u gekozen voor Aalten, 
welke drijfkracht zit daarachter?
Dat ik heel gericht zou kunnen gaan 
kiezen voor het wethouderschap in de 
Aalten is natuurlijk iets van de afgelopen 
maanden. Bij het beëindigen van mijn 
wethouderschap in Zevenaar heb ik samen 
met mijn vrouw goed gesproken over een 
eventueel nieuw vervolg als wethouder. 
Mijn ambitie en passie ligt voor een groot 
deel bij het openbaar bestuur en voor een 
deel bij de agrarische sector. Destijds 
waren we het er snel over eens dat een 

mogelijk nieuwe uitdaging als wethouder 
een plattelandsgemeente moest zijn en in 
het oosten van het land. De mogelijkheid 
van Aalten kwam voorbij, een plattelands
gemeente met diverse dorpen en buurt
schappen en een aantal mooie 
(bestuurlijke) uitdagingen. 

Heeft u zelf nog bepaalde 
doelstellingen voor Aalten?
Mijn eerste doelstelling is hard aan het 
werk gaan en voor het CDA politieke rust 
brengen met een positieve uitstraling. Ten 
aanzien van mijn portefeuille zijn er een 
aantal taken die ik de komende 2 jaar tot 
uitvoering wil brengen. Binnenkort wordt 
het al een uitdaging om bewoners van het 
buitengebied de voordelen van glasvezel 
nogmaals uit te leggen zodat minimaal 
50% kiest voor aansluiting want de 
voorziening moet er komen voor de 
toekomst. Het nieuwe afvalbeleid zal bij 
invoering nog de nodige aandacht vragen 
en op sportgebied ligt er tevens een 
prachtige uidaging om de accommodaties 
bij een aantal verenigingen klaar te maken 
voor de toekomst.

Het CDA Aalten-Dinxperlo zegt te 
gaan voor kwaliteit en stabiliteit en 
kiest daarom voor een zeer ervaren 
bestuurder. Denkt u dat ze met u een 
goede keuze hebben gemaakt?
De vraag is natuurlijk een open deur. Het 
wethouderschap is niet iets waar je een 
opleiding voor kunt volgen. In het begin 
van mijn wethouderschap had ik tijd nodig 
om duidelijk de rolverdeling te tonen 
richting ambtenaren, regiobestuurders, 
collegawethouders en fractie. Door 
duidelijk het voortouw te nemen voor 
zaken die mijn portefeuille aangaan, 
overeenkomen met coalitieakkoord en die 

tot een goede afronding brengen zijn een 
deel van mijn kwaliteiten. Maar ook mijn 
collegerol acht ik van groot belang. Naast 
de eigen portefeuille zie ik het als mijn rol 
om in het college andere portefeuilles op 
de CDA uitgangspunten/coalitieakkoord te 
beoordelen. Dit beschouw ik deels als 
collegiaal besturen en dragen bij aan 
stabiliteit.

Ruim 9 jaar wethouder in een bestuurlijk 
lastig economische periode in een 
gemeente met veel fi nanciële zorgen, 
herindeling, grote infra projecten en veel 
perscontacten levert royaal informatie om 
mijn kwaliteit en ervaring te bevestigen.
 
 Welke nevenactiviteiten vervult u 
naast het wethouderschap?
Nu het wethouderschap aanstaande is heb 
ik afscheid genomen van mijn neven
activiteiten. Tot afgelopen maand was ik 
penningmeester van een coöperatie met 
4 buren die tot doel had om snel internet 
in ons buitengebied te realiseren. Vanwege 
diverse nieuwe technologische ontwikke
lingen hebben we de coöperatie opge
heven. Daarnaast was ik vanaf 062014 
raadslid in de gemeente Zevenaar en 
afgevaardigd in een aantal werkgroepen.

Welke hobby’s heeft u?
Wonen in het buitengebied is prachtig en 
vraagt de nodige uren onderhoud van 
onze tuin/woning en het verzorgen van de 
schapen. Maar daarnaast is er voldoende 
tijd om regelmatig samen te fi etsen/
wandelen, een muziekconcert of een korte 
trip. Ik voetbal nog steeds in competitie
verband bij Angerlo Vooruit (senioren) en 
sla geen winter over om minimaal een 
week te skiën. Kortom, genoeg hobby’s 
maar niet altijd voldoende tijd.

Kennismaken met 

Gerard Nijland
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Heeft u nog een levensmotto?
Er is voor mij meer dan één 
levensmotto. Het zijn wellicht open 
deuren maar mijn levensmotto is o.a. 
gericht op een goede balans tussen 
werk en gezin, gezond oud worden, 
bijdrage leveren aan respectvolle 
samenleving met het besef dat we 
alle maal passanten zijn op deze 
planeet en voldoende kwaliteit moeten 
doorgeven aan de volgende generatie.

Wanneer vindt de installatie 
plaats?
Afgelopen week heeft de burge
meester een extra raadsvergadering 
uitgeschreven op dinsdag 23 augustus 
waar mijn installatie zal plaatsvinden. 
Na bekend making begin juli ben ik 
eraan toe om te starten. De vakantie 
zit er op en ik kan niet wachten om 
aan de slag te gaan.

Heeft u zelf nog iets te vertellen 
middels dit interview?
Ik wil heel graag nogmaals fractie en 
bestuur van CDA danken voor het 
vertrouwen wat ze in mij hebben 
uitge sproken en zonder anderen te 
kort te doen een speciaal woord van 
dank aan Patrick Frenken voor het 
perfect coördi neren van de procedure. 
Ik heb er erg veel zin in om samen met 
collega Ted Kok, fractie en bestuur het 
CDA Aalten positief op de kaart te 
zetten en een waardevolle bijdrage te 
leveren aan de gemeenschap van 
Aalten.

Frietjes  
en Mietjes
Het 20.00 uur journaal is tegenwoordig 
goed gevuld. Er zijn onderwerpen te over. 
Toch heb ik vaak de behoefte niet meer om 
naar het journaal te kijken. Het betreft 
doorgaans slecht nieuws of er wordt 
aandacht besteed aan kansloze en 
betreurenswaardige discussies of 
demonstraties en politiek gekonkel die 
deze frietjes- en mietjesgeneratie 
kenmerkt. Nou dat is een hele mondvol. 

Inderdaad, dat is de mond geregeld.  
Wij kunnen rustig stellen dat onze fysieke 
gesteldheid uitdijt doordat de kaak te vaak 
op-en-neer gaat om een overvloed aan 
voedsel en vettigheden te verorberen.  
Wij zitten almaar meer op ons zitvlak; 
kijken tv of surfen op het internet en 
houden ons bezig met facebook, twitter en 
games. Dat wij het in Nederland uitermate 
goed voor elkaar hebben is te zien aan de 
vele frietjes die wij eten (welvaart), maar 
ook aan de discussies waar wij tegen-
woordig de tijd mee doden. Wij maken ons 
druk over onzinnige dingen als bijvoor-
beeld de Zwarte Pieten-discussies en een 
organisatie als Varkens in Nood. 

Bespottelijk hoe dat laatstgenoemde een 
onjuist beeld van de varkenshouderij 
propagandeert en de Belastingdienst hen 
nog bestempelt als ‘algemeen nut 
beogende instelling’. Wij maken ons niet 
alleen druk over onzinnige dingen, maar 
wij bestempelen ook het minst of geringe 

als racisme. Verder is de politiek vooral 
bezig om elkaar de ogen uit te steken – 
en het liefst gericht op de man - in plaats 
van te regeren. Kijk maar naar de 
gemeente Aalten-Dinxperlo. In deze 
kleuterklas wil ik niet zitten! 

Ook landelijk wordt vooral geprobeerd 
de problemen weg te lachen, elkaar 
zwart te maken en over te lopen van 
‘politieke correctheid’. En daar komen wij 
weer op de mietjesgeneratie. Wij lopen 
op eieren en het minste of geringste 
betichten wij als ‘onfatsoenlijk’ of 
‘racisme’. Soms denk ik aan Charles de 
Gaulle. De Franse staatsman die op 
indrukwekkende wijze altijd streed voor 
het nationaal belang. Hij was autoritair, 
maar liet dit niet ontaarden in een 
dictatuur. Hij was er voor Frankrijk.  

Ik denk ook weleens aan de ‘Realpolitik’ 
van Otto von Bismarck. Realpolitik houdt 
met zoveel woorden in dat het middel 
ondergeschikt is aan het doel. Bij deze 
vorm van politiek worden politiek-
filosofische overwegingen of ethiek 
achterwege gelaten. Het is een vorm van 
realisme dat louter het landsbelang moet 
dienen. Ik denk hieraan omdat ik van 
mening ben dat wij onze Nederlandse 
identiteit en cultuur verliezen door een te 
tolerante samenleving; een uit balans 
geraakte multiculturele samenleving en 
wij te naïef zijn om te zien dat onze 
cultuur met haar eigen normen en 
waarden aan het verdwijnen is. 
Wij lopen over van politieke partijen  
(is uiteraard toegestaan maar of dit nu 
bijdraagt aan een aanvaardbaar 
bestuursmodel, dat is maar de vraag: bent 
u voor een kies drempel?) en laten het 

zelfs toe dat er in Nederland openlijk 
wordt gestreden door aanhangers van 
Erdogan en Gülen. Een voorbeeld van 
mislukte integratie. 

Wij zijn de mietjesgeneratie die niet op 
de strepen durven te staan en zeggen:  
tot hier en niet verder. Daarentegen gaan 
wij verder met het eten van de frietjes en 
houden ons bezig met onzinnige 
discussies, demonstraties en politieke niet 
van landsbelang zijnde steek spellen.  
Ik ga nu ook even naar de friettent om 
een frietje te halen en denk onder het 
eten nog even aan wat de Gaulle en 
Bismarck zouden doen om een verande-
ring in de politiek en samenleving teweeg 
te brengen. 

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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Brussel 

Donderdag 26 mei jl. hebben fractie en 
leden van CDA Oost Gelre en CDA 
Aalten/Dinxperlo een bezoek gebracht 
bij het Europees parlement in Brussel. 
Om 06.00 uur toog de dubbeldekker 
met ruim 60 CDA-ers naar Brussel. Een 
bijzonder interessante en inspirerende 
dag met volop kansen voor de 
Achterhoek!

Misverstanden 
Over het algemeen leeft het beeld dat 
Europa heel veel geld kost en er veel te 
veel ambtenaren werken. Maar tijdens de 
excursie werd al snel duidelijk dat dit beeld 
niet klopt.

De Europese unie bestaat uit 28 landen, 
heeft in totaal 500 miljoen inwoners en 
werkt met een begroting van € 141 
miljard. Bij alle Europese instellingen 
(Parlement, Commissie, Raad) werken in 

totaal 55.000 ambtenaren. Ter vergelijking; 
in Nederland wonen 17 miljoen mensen 
en de Nederlandse overheid werk met een 
begroting van € 262 miljard. In Nederland 
zijn 1 miljoen ambtenaren werkzaam. Naar 
verhouding werkt de Europese unie dus 
met een hele kleine begroting (slechts 
54% van die van Nederland) en met een 
erg klein ambtenarenkorps (slechts 5,5% 
t.o.v. Nederland). Bovenal levert Europa 
heel veel op, namelijk: economische groei, 
voedsel, veiligheid en vrede. En met name 
die laatste is zo waardevol dat die 
nauwelijks in geld uit te drukken is. Dat 
het in Europa allemaal veel daadkrachtiger 
kan en zou moeten is een feit. Maar om 
dat te bereiken is eigenlijk maar één ding 
nodig, namelijk meer vertrouwen in, en 
daarmee gepaard gaande, een ruimer 
mandaat aan Europa. Maar daar zit nu net 
de moeilijkheid!

Annie
De CDAdelegatie werd in het Europees 
parlement rondgeleid door CDA 
Europarlementariër Annie SchreijerPierik. 
Dankzij haar mochten we een kijkje 

nemen achter de schermen en kwamen 
we op plekken die normaal gesproken 
voor bezoekers niet toegankelijk zijn. 
We hebben met haar in een van de 
vergaderzalen uitgebreid gediscussieer 
over diverse Europese zaken. Annie was 
heel duidelijk over het Nederlandse 
landbouwbeleid: de huidige Nederlandse 
regering van VVD en PvdA verkwanselt 
haar eigen agrarische sector door 
Europees gezien op het vlak van natuur en 
milieu verreweg het braafste jongetje van 
de klas te willen zijn. Nederland gaat 
hierin veel verder dan Europees gezien, 
strikt noodzakelijk is. Bijna alle andere 
Europese landen verklaren Nederland op 
dit vlak voor ‘hartstikke gek!’ Ook nog 
eens omdat Nederland niet of nauwelijks 
gebruikt maakt van de zgn. ‘Junkergelden’, 
waarmee veel geld uit Europa te halen is. 
Andere landen maken hier volop gebruik 
van en kapen het geld voor de neus van 
Nederland weg!
Natuur en milieu zijn erg belangrijk en 
staan bij het CDA hoog in het vaandel. 
Maar als een boer geen geld kan 
verdienen, zoals nu al een hele tijd het 

geval is, wordt er niet geïnvesteerd in 
natuur en milieu. Als de boer failliet gaat 
verdwijnt er in de hele economische keten 
ook nog eens heel veel werkgelegenheid. 
En dat kunnen we als krimpregio al 
helemaal niet gebruiken! Afgesproken is 
dat wij de lijntjes met Europa en Annie 
zeer kort houden om zo maximaal voor de 
Achterhoek te kunnen profi teren en zo de 
kansen die Europa voor de Achterhoek 
biedt te pakken. 
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CDA Aalten/Dinxperlo ‘kijkt over de grens’
Onlangs vond de voorjaars ALV (Algemene Ledenvergadering) plaats van het 
CDA, afdeling Aalten / Dinxperlo. Voor deze ALV was een unieke en actuele 
locatie gevonden: het asielzoekerscentrum ‘Groot Duenk’ te Barlo. Eén van de 
activiteitenruimtes van deze coa-locatie was ingericht als vergaderlocatie voor 
de halfjaarlijkse ALV.

Bestuursvoorzitter Rik van Lochem heette de 
aanwezige leden van harte welkom op deze 
bijzondere avond. Rik opende de avond met 
de toepasselijke Bijbeltekst ‘Job 31 vers 32’ 
“Geen vreemdeling liet ik buiten overnachten, 
voor elke reiziger opende ik mijn deuren.”
Na deze opening werden de aanwezige leden 
meegenomen langs het jaarverslag en de 
jaarcijfers. Tot genoegen van een ieder konden 
beide worden vastgesteld.
Het laatste punt van dit ‘formele gedeelte’ van 
de ALV betrof een bestuursverkiezing. De 
zittende leden Rik van Lochem en Joop te 
Beest waren aftredend en herkiesbaar. Tevens 
werd Arnold Joost voorgesteld en door het 
bestuur voorgedragen als algemeen 
bestuurslid. De heren te Beest, Joost en van 
Lochem verlieten de zaal en bij algemene stem 
werden zij allen ge/ herkozen in het bestuur. 
Bestuurslid Hans te Lindert dankte hen voor 
hun beschikbaarheid en prees de afdeling 
Aalten – Dinxperlo gelukkig met deze drie 
personen (her)nieuw(d) in het bestuur!

Na een korte pauze kreeg de locatieleider van 
het AZC, de heer Ron van Ooijen, het woord. 
Hij heette ons van harte welkom op het AZC 
en was erg blij met deze bijzondere aandacht 
vanuit het CDA voor het 
vluchtelingenvraagstuk in het algemeen en 
‘zijn’ centrum in het bijzonder. Hiermee was 
tevens de eerste én laatste politieke ‘lading’ 
aangetipt; de heer van Ooijen meldde dat hij 
graag wat vertelde over zijn werk en deze 
actuele ontwikkeling in Nederland, echter 
zónder politieke statements te bespreken of te 

beantwoorden. Wat volgde was een zeer 
interessante uiteenzetting over de 
ontwikkelingen van de laatste tijd op het 
gebied van vluchtelingen in Nederland (en 
Europa) en de opvang daarvan. De 
aanwezigen luisterden ademloos naar zijn 
relaas dat voerde langs knellende problemen, 
prachtige oplossingen, unieke kansen en 
mooie verhalen. De uiteenzetting opende de 
ogen van de aanwezigen, baarde opzien en 
oogstte respect voor het werk van het 
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (coa). 
Na deze boeiende inleiding kwam het 
gezelschap in de benen en werd een 
rondgang gemaakt door het AZC. Onder 
andere een computerlokaal werd bezocht en 
er werd uitgebreid stilgestaan in de inpandige 
school en bij het boeiende en waardevolle 
werk dat daar dagelijks plaatsvindt.

Alle aanwezigen waren het erover eens dat 
we kunnen spreken van een zeer geslaagde 
ALV, niet in de laatste plaats vanwege de 
unieke locatie en het actuele thema! 
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Arnold Joost
Leeftijd: 50 (18-02-1966)
Woonsituatie: Mijn partner Annemieke en ik wonen samen en we hebben 
drie kinderen. Onze oudste zoon heet Lukas en is 15 jaar. Marieke is 13 en 
onze jongste dochter Eva is nu 10.
Aalten, buurtschap de Haart.
Senior manager bij Deloitte Real Estate & Partnerships (Amsterdam).
Hobby’s: Ik maak graag muziek. Hoewel het even op een lager pitje stond 
kriebelt het om met mijn saxofoon weer lekker in een bandje te spelen. 
Daarnaast is foto grafi e mijn grote liefde. Ik doe het veel en graag. Enkele 
jaren geleden heb ik met een paar lotgenoten de fotoclub Haarts Foto 
Collectief opgericht, waar ik de eerste jaren voorzitter van mocht zijn. 
Inmiddels een bloeiende en groeiende vereniging, waar ik enorm trots op ben.
Algemeen bestuurslid, sinds 18 april 2016.
Vanuit mijn werk ben ik al zo’n 23 jaar betrokken bij het lokale politieke 
proces, zij het niet als politicus. Mijn vak is ruimtelijke ordening. Specifi ek richt 
ik me daarbij op het grond- en vastgoedbeleid van gemeenten, een onderwerp 
dat vaak in de politieke arena aan bod komt. Ik heb bij verschillende 
gemeenten gewerkt als ambtenaar en later, als eigenaar van een bureau, als 
adviseur en interimmanager. Ook in mijn huidige functie bij Deloitte zit ik vaak 
dicht tegen het gemeentebestuur aan. Ik heb me altijd voorgenomen om zelf 
ook actief te worden in de lokale politiek, als het moment zich aandient. Dat 
moment is afgelopen januari gekomen toen het CDA mij heeft gevraagd om 
het bestuur te versterken.
Ik geloof in de kracht van de lokale democratie en in de bijzondere positie die 
de lokale overheid inneemt. Tegelijkertijd verandert er veel om ons heen. 
Taken worden verlegd, budgetten worden krapper, vooruitzichten op krimp, 
enz. Tussen al deze schuivende panelen verandert ook de rol van de lokale 
overheid, maar dat gaat niet vanzelf. Gemeentes zoeken naar een nieuw 
evenwicht tussen de verantwoordelijkheden van haarzelf en die van burgers 
en andere partijen. Dat plaatje wordt voor een belangrijk deel ingekleurd door 
de lokale politiek. Als inwoner van deze mooie gemeente en als lid van het 
CDA heb ik daar ook een mening over. Ik draag daarom graag mijn steentje bij 
aan een eerlijk en duurzaam toekomstperspectief voor deze gemeente.

Naam:
Leeftijd:

Woonsituatie:

Woonplaats:
Werk: 

Hobby’s

Functie CDA-bestuur:
Politieke loopbaan: 

Doelstelling:
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Buninkdijk 7, Aalten
Tel. (0543) 56 52 04
www.loonbedrijftebokkel.nl
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