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Het jaar 2016 is weer bijna ten einde. 
Het was een jaar waarin het CDA 

anderen en mijzelf veel tijd en energie heeft 
gekost. Dit jaar heb ik er iets minder 
positieve energie van gekregen dan andere 
jaren. Wat ik mooi vond was het afscheid 
van Erik Luiten tijdens de Algemene 
Ledenvergadering van 24 oktober. Niet 
zozeer het afscheid was mooi, maar wel de 
manier waarop. Erik heeft de leden bedankt 
voor de steun en het vertrouwen dat hij 
altijd van hen heeft mogen ervaren. 
Daarnaast heeft hij ook zijn kant van het 

verhaal kunnen vertellen, met een kritische 
noot richting ons eigen CDA. Mooi dat dit 
kan binnen het CDA AaltenDinxperlo. Dat 
laat zien dat we een volwassen partij zijn.

Op 2 november heeft het CDA een 
informatieavond georganiseerd over het 
stoplichtenmodel. Dit is een voorstel van 
het college om het aantal bouwkavels in 
Aalten terug te brengen. Dat raakt 
natuurlijk veel mensen. Mensen hebben het 
gevoel dat er rechten worden afgepakt. En 
dat doet de politiek geen goed. Uiteindelijk 

is het aan de gemeenteraad om hier een 
beslissing in te nemen. Dat is ook de reden 
geweest om een informatieavond te 
organiseren. Niet zozeer een avond om te 
informeren, maar om geïnformeerd te 
worden. Door goed te luisteren kunnen 
onze fractieleden straks een goede 
discussie voeren binnen de fractie en de 
gemeenteraad. Dit is allemaal nodig om tot 
een goed besluit te komen.

2017 wordt het jaar van de landelijke 
verkiezingen. Stem op 15 maart met z’n 
allen op het CDA. In 2018 hebben we 
gemeenteraadsverkiezingen. 
De voorbereidingen zijn al begonnen. 
Wanneer u mensen kent die ons kunnen 
helpen om het CDA een gezicht en inhoud 
te geven, dan laat mij dat weten. We zijn 
altijd op zoek naar goede mensen.

Het is belangrijk dat het CDA in Aalten een 
grote partij blijft met veel leden die mee 
praten. Mensen menen vaak geen tijd te 
hebben om lid te worden. Dat verbaasd 
me, want lid zijn kost geen tijd. Veel 
mensen denken dat we alleen maar actieve 
leden hebben. Gelukkig hebben we ook 
‘gewone’ leden die ons af en toe scherp 
houden. Met wat afstand tot de actieve 
politiek kunnen de gewone leden soms de 
meest verstandige dingen zeggen. Op die 
manier blijven we scherp en alert.

Kortom: motiveer uw buren, vrienden, 
collega’s of familieleden om lid te worden 
van onze partij! Het is belangrijk dat we 
een grote partij blijven met veel leden die 
ons politieke kader kan bijsturen! Kent u 
mensen waarvan u denkt dat ze een 
CDAhart hebben en misschien lid of actief 
willen worden, laat het ons weten! 
Of maak ze gewoon lid. Soms hebben 
mensen net dat duwtje in de rug nodig. 
Alvast bedankt!

Rest mij niets anders dan u gezegende 
kerstdagen en een voorspoedig 2017 toe 
te wensen!

Hartelijke groet,

Rik van Lochem
Bestuursvoorzitter

Van de voorzitter
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Elk jaar in november maakt de 
gemeente de begroting op voor het 

nieuwe jaar. Het college zet de verwachte 
inkomsten en uitgaven naast elkaar en 
uiteindelijk moet er een positief saldo zijn. 
Het college legt verder uit wat het allemaal 
van plan is. Eerstverantwoordelijke is 
wethouder fi nanciën Ted Kok. De zeven 
partijen in de raad antwoorden in de 
Algemene Beschouwingen waarbij zij hun 
oordeel geven op de plannen. 

Dit jaar was de begroting uitzonderlijk 
positief. Niet alleen was er een batig saldo 
maar ook in vergelijking met andere 
gemeenten scoort Aalten heel goed. We 
hebben een goed sociaal beleid, bieden 
maatwerk en hebben toch de laagste 
woonlasten van Nederland (dat is geen 
doel op zich maar mooi meegenomen). 
Een compliment, op de eerste plaats aan 
onze inwoners die ‘netjes oppassen’ maar 
ook aan het college met name wethouder 
Kok, en de ambtenaren. Voor het eerst in 
mijn twaalfjarige raadscarrière werd de 
begroting ongewijzigd aangenomen.

Natuurlijk hebben wij als CDA onze zorgen 
en wensen benoemd. In 2024 moet alle 
asbest gesaneerd zijn en daarbij is het 

goed dat overbodige (agrarische) 
gebouwen worden opgeruimd. Zonder 
enig overheidsgeld gaat dat niet en 
daarom stelden wij een fonds van 2 ton 
voor. Ook andere partijen drongen aan op 
maatregelen. Het college gaat regionaal 
aan de slag en komt met voorstellen bij 
ons terug. We hebben gevraagd of 
onderhoud van wegen en groen niet een 
tandje hoger kan. Dit wordt onderzocht. 

We vroegen wat de volgende stap is in de 
ontwikkeling van Sportpark Zuid in Aalten 
tot een multifunctioneel sportcomplex 
voor meerdere verenigingen. Een mooi 
voorbeeld van samenwerking. Het college 
meldde dat het dossier ongeveer compleet 
is en daar gaat men nu mee aan de slag. 
Hoe oordeelt het college over de aanvraag 
tweede fase Dorpshuus IJzerlo? We 
moeten op antwoord wachten tot het 
eerste kwartaal 2017. Leerlingenvervoer 
voor leerlingen in het voortgezet speciaal 
onderwijs: nu gaan zij nog vaak met een 
busje maar er wordt geoefend of die 
kinderen met openbaar vervoer kunnen. 
Een goede zaak vindt het CDA. Maar als 
het lukt moeten de ouders zelf betalen! 
Is het niet redelijk, vinden wij, dat de 
gemeente dan die kosten draagt? 

Wethouder Rijks ziet nogal wat beren op 
de weg, maar hij komt er in juni volgend 
jaar op terug. Al met al veel zaken die nog 
lopen maar waar we wel druk op hebben 
gezet.

Dan de Woningbouwplanning richting 
2025. Door de krimp van de bevolking 
moeten er minder nieuwe woningen 
bijkomen, daar is de hele politiek het wel 
min of meer over eens. Maar hoe doe je 
dat dan eerlijk en transparant? Het college 
heeft alle plannen ingedeeld in rood (tot 
ongeveer 2 jaar tijd om te bouwen), oranje 
(wat langer) en groen (geen beperking). 
De gemeente behoort betrokkenen op tijd 
te informeren, zodat die weten waar ze 
aan toe zijn. April dit jaar hebben de 
mensen een brief gehad. Let wel: de 
gemeente heeft het voornemen bekend 
gemaakt, de Gemeenteraad beslist.
 Veel betrokkenen zijn hier niet mee eens 
en hebben ingesproken in de RTG van 
3 en 4 oktober. Daaruit bleek al dat 
situaties zeer verschillend zijn en soms 
liggen afspraken onder bouwplannen. 
Is het verstandig zaken voor tien jaar vast 
te leggen? Hoe behoudt je fl exibiliteit? 
Iemand opperde dat je niet met een 
stoplichtmodel moet werken (doet vooral 

denken aan tegenhouden) maar met 
een rotondemodel (fl exibel in en 
uit stromen). Mij persoonlijk spreek dat 
erg aan.

Het CDA wil op de eerste plaats goed 
luisteren. Daarom organiseerden wij op 
2 november j.l. een open avond in De 
Hofnar. Er was veel opkomst en er werd 
goed gediscussieerd. Anderen namen 
rechtstreeks contact op met onze fractie. 
Dat kan nog steeds via bert@
matemanadvies.nl of via een fractielid 
die u kent. We hebben met de hele raad 
afgesproken dat wij op 29 november gaan 
discussiëren en pas later besluiten gaan 
nemen. Wij houden u op de hoogte.

Als u dit leest is het bijna Kerstmis, een 
feest van vrede en verzoening. Mijn wens 
is dat er meer vrede en verzoening mag 
komen in onze wereld maar vooral ook 
vrede en verzoening bij u en de uwen. 

Zalig kerstfeest!

Jos Wessels, fractievoorzitter CDA

Jos Wessels, fractievoorzitter

Uit de fractie

Vandaag wil ik het met u over twee onderwerpen hebben, 
namelijk over de begroting en het zogenaamde stoplichtmodel.
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Straks is het weer Kerst. Op ‘n 
reclameblad las ik hoe het Kerst feest 

gedegradeerd is tot “Lichtjesfeest”. 
Slechts weinigen beseffen dat Kerst de 
Germaanse vertaling is voor Christus. 
Kerstfeest betekent dus Chrístusfeest!  
In hém werd God mens. “Alzo lief heeft 
God de wereld gehad …”.  
Boven Efrata’s velden liet in de Kerst
nacht het engelenleger deze zang 
horen: “Ere zij God in den Hoge en 
vrede op aarde …”. Vrede op aarde.  
Te mooi om waar te zijn? Ja, als we 
enkel op het negatieve nieuws afgaan. 
Wat wel gewicht in de schaal legt, is het 
doorgaans onopvallend kleinschalige 
dat in het verborgene gebeurt! Dankzij 
vrede in het eigen hart, en onderling in 
kleine kring. Vrede op die manier maakt 
wel degelijk het verschil! 
De afkorting CDA is sinds jaar en dag al 
‘n begrip. Toch blijft het goed, om die 
drie letters op z’n tijd weer eens te 
spellen: “Christen Democratisch Appèl”. 
In onze tijd waarin veel waardevols 
dreigt te vervagen, herken ik me 
helemaal in de oproep: “En vergeet de 
C. niet!” M.a.w. laten we Christus vooral 
niet uit het oog en uit het hart 
verliezen! Mede daarom koesteren we 
bewust Jezus’ geboortedag. Een goede 
gewoonte. 
Maar toch … laten we de Kerstdagen 
niet beperken tot “gelegenheidsdagen”, 
om vervolgens weer over te gaan tot de 

orde van de dag … Christenzijn en 
christelijke politiek heeft alles te maken 
met twee kontaktlijnen: twee 
kruisbalken: Verticaal én horizontaal. 
Verticaal staat voor God’s liefde aan ons. 
Horizontaal is de vervoeging en 
verbuiging van ons Godsvertrouwen in 
intermenselijk opzicht. Jezus, wiens 
naam betekent: “God redt”, staat 
daarvoor!
Graag wil ik deze meditatie afronden 
met een al eens eerder gedane 
uitspraak. “Van nature ben ik geen 
christen. Pas door daadwérkelijke 
gehoorzaamheid en inzet in Jezus’ 
naam, kan ik het blijken te zijn.  
Graag zelfs!” 
Het is goed om lid te zijn van het CDA. 
Laten we daarom “de C” in alle 
vrijmoedigheid durven te benadrukken. 
Immers, ook op plaatselijk en regionaal 
politiek terrein gaat het in onze besluit
vorming en ons handelen om de eer van 
God. Om dáárbij te blijven is christelijk 
Kerstvieren onmisbaar. “Gloria in Excelsis 
Deo!”; “Ere zij God in den Hoge”.  
Op die toonhoogte 
hopelijk ook wij … 
zodat “Vrede op 
aarde” mogelijk 
blijft in de praktijk 
van alle dag.

ds. Adriaan J. Rotte 

“De Mensenzoon is niet gekomen om gediend 
te worden, maar om te dienen en zijn leven te 
geven als losgeld voor velen”. (Marcus 10 : 45)
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Tijdens een bijeenkomst tussen fractie en 
bestuur van CDA Aalten/Dinxperlo kwam 

het stoplichtenmodel aan de orde dat de 
gemeente van plan is om in te voeren.
Dit riep deze avond gelijk een aantal vragen 
op en wij hadden het vermoeden dat dit bij 
meer mensen het geval was. Zodoende 
werd besloten om een avond over dit 
onderwerp te houden en om ook de burgers 
van Aalten de kans te geven om hun 
mening en gedachten hierover te geven. 
De raadsleden van het CDA hadden deze 
avond de mogelijk heid om veel informatie 
over dit onderwerp op te halen bij de 
Aaltense burger. Wij zitten op dit moment 
nog voor de raadsvergadering dus de 

periode dat de fractie zich een mening moet 
vormen over dit onderwerp. Patrick Frenken 
en Joop te Beest werden aangewezen als 
vrijwilliger om deze avond te organiseren.
 
Op woensdag 2 november heeft deze avond 
plaats gevonden in de Hofnar in Aalten.
Nadat de voorzitter Rik van Lochem de avond 
opende nam eerst het Dinxper lose raadslid 
Jeroen van Geenen het woord.
Hij deed een poging om de aanwezigen uit 
te leggen hoe het stoplichtenmodel tot 
stand gekomen is. Dat dit niet alleen een 
Aaltense zaak is maar voortvloeit uit een 
regionale afspraak om het aantal nieuwe 
woningen te beperken.

Stoplichtenmodel
Als tweede spreker was het de beurt aan 
Leo van de Borgt van Bouwend Nederland. 
Hij gaf zijn visie hoe het in het verleden is 
gegaan en dat het ook belangrijk is dat er in 
de toekomst ook voldoende bouwactivi
teiten zijn. Een duidelijk en goed te volgen 
verhaal.

Als derde spreker had de organisatie van 
deze avond de plaatselijke bekende Rinke 
ter Haar uitgenodigd. Helaas moest hij zich 
op de dag zelf afmelden wegens privé 
omstandigheden. Als alternatief kwam 
Patrick Frenken met een aantal stellingen 
waar het publiek zijn mening over kon 
geven. Dit was voor de raadsleden een mooi 
moment om te zien hoe de Aaltense burger 
over bepaalde zaken dacht.

En als laatste was er de kans voor de zaal 
om de aanwezige sprekers of de raadsleden 

vragen te stellen of om ze iets mee te geven 
waar aan ze moeten denken.
Hier is goed gebruik van gemaakt tot 
tevredenheid van de organisatie. De avond  
is goed bezocht en er kwamen heel 
interessante meningen uit het publiek.  
Zoals het er nu naar uit ziet wordt het eind 
november geen saaie raadsvergadering en 
de tijd zal het leren hoe dit afloopt. Heb je 
iets niet gezegd of wil je nog iets kwijt dan 
kun je raadsleden hier nog steeds op 
aanspreken.
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Judgement Day

Het is vandaag 9 november 2016 rond 
de klok van 19:00uur, de dag des 

oordeels voor de Verenigde Staten. De 
afgelopen weken leek het er sterk op dat 
de Democraten, onder aanvoering van 
good old Hillary Clinton, de verkiezingen 
zouden gaan winnen. Tot diep in de 
nacht (Nederlandse tijd) leek het erop 
dat Hillary het zou gaan redden, maar de 
Republikeinen, aangevoerd door ome 
Donald Trump, trokken uiteindelijk aan 
het langste einde. Ome Donald is door 
onze media neergezet als niet te 
vertrouwen, extreem en denkt buiten de 

gebruikelijke paden. Daarnaast is het 
beeld geschetst dat Trump de V.S. naar de 
afgerond helpt. Dat verwacht ik overigens 
niet. Ik leg u uit waarom en daarnaast 
kijken wij verder naar de Tweede 
Kamerverkiezingen van volgend jaar.

Trump wordt weliswaar president, maar 
beslist niet alleen. Hij kan de hoofdlijnen 
uitzetten, maar de Senaat en het Huis van 
Afgevaardigden kunnen altijd bijsturen. 
Ik ben ervan overtuigd dat de Senaat en 
het Huis van Afgevaardigden de 
onmetelijke wijsheid hebben beslissingen 
voldoende af te wegen. Daarnaast is hij 
een populist pur sang. Dit soort politici, 
in Nederland kennen wij ook zo’n politiek 
fi guur, worden gekenmerkt door grote en 
extreme woorden, maar weten zelf ook 
dat de daad niet bij het woord gevoegd 
zal worden. Populisten roepen wat het 
volk graag wil horen en het liefst zo plat 
mogelijk. Deze mensen staan niet bol van 
politieke correctheid, maar vertellen in 
platte bewoordingen hun standpunten. 
Daarnaast schromen zij er niet voor om 
een bevolkingsgroep over één kam te 
scheren. Zij weten de heersende onvrede 
over de elite met populisme te bespelen. 
De meest zwaarwegende issues zijn 
doorgaans bemoeienis van de wetgever 
(of Europa) en de immigratieproble-
matiek. 

Ik heb geen angst voor Trump. Hij heeft 
immers zijn doel bereikt: President van de 
Verenigde Staten. Naar ik verwacht zullen 
zijn buitenproportionele uitspraken 
minderen en ik verwacht niet dat het 
beleid van de Verenigde Staten op korte 
termijn extreem zal wijzigen. Daarnaast 
wordt Trump ook afgerekend op de 
binnenlandse economie en aangezien de 
binnenlandse economie afhankelijk is van 
de wereldeconomie, dient hij zich op het 
wereldtoneel te gedragen. Kortom, ik 
schat in dat wij meer bang zijn gemaakt 
door de media, dan dat wij er werkelijk 
bang voor zouden moeten zijn,

Zoals ik al aangaf hebben wij in 
Nederland ook een populistische politicus 
rondlopen. Waar ik dan wél voor vrees is 
dat de overwinning van het populisme in 
de Verenigde Staten overslaat naar 
Europa. Ik moet er niet aan denken dat 
populisten het in nog meer landen voor 
het zeggen krijgen. Dat zal de stabiliteit 
en de mogelijkheid op militaire 
spanningen vergroten. Overigens zijn er 
in Europa al wel enkele voortekenen 
die duidelijk maken dat de bevolking 
on te  vreden is, denk aan de Brexit, 
het Oekraïne referendum en de overwin-
ningen van AfD in diverse Duitse 
deelstaten.

Om op Judgement Day in Nederland een 
veroordeling te voorkomen ligt er een 
schone taak voor het CDA weggelegd. 
Ook wij lopen soms over van politieke 
correctheid (zie vorige column). Laat dat 
los en houd je daarnaast niet bezig met 
de ander, maar met je eigen standpunten 
en houding. Laten wij duidelijk zijn en 
heldere keuzes maken met betrekking tot 

Europa en immigratie. Laten wij 
populisten met heldere, duidelijke en 
inhoudelijk sterke argumenten over-
tuigen. Vertel en overtuig de burger van 
onze standpunten. Investeer tijd om de 
standpunten te kunnen verkondigen.

Ik heb er alle vertrouwen in dat wij de 
volgende Tweede Kamerverkiezingen een 
geweldig resultaat zullen behalen, maar 
wij moeten van onze eigen inhoud 
uitgaan en de kiezer overtuigen van onze 
standpunten. Het oordeel op de dag des 
oordeels hebben wij zelf in de hand. 

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.

Vriendelijke groet, 
Frank Navis 
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T ijdens de ALV van 24 oktober 2016 is 
Yolanda Winkelhorst gekozen in het 

Algemeen Bestuur. Er waren geen tegen
kandidaten gemeld. Yolanda stelt zich in het 
kort voor. Nog voordat Yolanda gevraagd 
wordt de vergadering te verlaten voor 
“verschoning” wordt zij al spontaan per 
acclamatie gekozen.

Afscheid van de afgetreden wethouder Erik 
Luiten. Erik vindt dit dé plek om in het kort 
zijn mening te geven. Hij vindt het ronduit 
verbazingwekkend dat zo iets kleins tot zo’n 
omvang kan leiden. Hij is niet veroordeeld, 
er is geen rechterlijke uitspraak. Het moment 
van het verliezen van steun van eigen fractie 
heeft pijn gedaan. Maar de (meerderheid 
van de) raad heeft het laatste woord en dat 
moet gerespecteerd worden. Wat bij hem 
blijft is het gevoel dat hij een belangrijke 
bijdrage had kunnen leveren aan Aalten en 
haar inwoners.
Rik van Lochem spreekt Erik toe en biedt 
een bos bloemen en een attentie aan. 
Jos Wessels spreekt namens de fractie enige 
waarderende woorden. 

Ted Kok verklaart dat er vanuit de gemeente 
geen openbaar afscheid is genomen van 
Erik. Daarom zegt hij nu in het openbaar 
iets over Erik. Vanaf het eerste contact in 
april 2010 klikte het direct, de samen

werking met Erik als fractievoorzitter en 
wethouder was bijzonder prettig en dit 
heeft mede geresulteerd tot de 
fantastische verkiezingsuitslag van 2014.

Wethouder Gerard Nijland stelt zich voor en 
vertelt over “zijn eerste honderd dagen” 
Het waren er geen 100 maar 60. Hij komt 
net van een avond over breedband/glasvezel 
bij het Schepersveld, 350400 mensen 
aanwezig! Kon niet eerder weg. 
Gerard is op een rijdende trein gesprongen 
maar had liever dat dit niet nodig was 
geweest. Hij is nu vooral bezig met: 
   Omgekeerd inzamelen
  Breedband
   Basismobiliteit, leerlingenvervoer

De start was vliegend, kennismakingen in 
privé en zakelijke sfeer hebben daaraan 
bijgedragen.

ALV 24 oktober
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De stal
De donkre stal waarin Gij werd geboren,
is als ons leven Heer, benauwd en klein.
Een grot vol duisternis waar wij niet horen,
omdat wij voor het licht geschapen zijn.
Wij willen als de herders U aanbidden,
maar komen in de regel veel te laat.
Wij zien U vaak niet staan Heer, in ons midden
omdat ons lampje zo te fl akkeren staat.
Wij brengen als de wijzen U geschenken,
wat mirre en wat wierook en wat goud.
Maar niet te veel, omdat wij steeds nog denken,
dat geld de grondslag is van ons behoud.
O Kind, dat onze schuld hebt weggedragen,
leer ons de engelenzangen van weleer,
‘t Bevrijdingslied: “In mensen welbehagen,
vrede op aarde, God alleen de eer.

Vervolg Algemene 
Ledenvergadering
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Buninkdijk 7, Aalten
Tel. (0543) 56 52 04
www.loonbedrijftebokkel.nl
info@loonbedrijftebokkel.nl

“ALTIJD PARAAT”



www.kleinhesselink.nl




