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Klomps Bouwbedrijf

Meniststraat 2

7091 ZZ Dinxperlo

Iedereen heeft zijn eigen ideeën over de ideale woning. Deze ideeën zijn onze 

reisleider. Of het nu gaat om nieuwbouw of een verbouwing: op basis van uw 

ideeën stellen wij een plan op dat uw wensen waarmaakt. Een vakkundig (ver)

bouwplan dat technisch én financieel realistisch is. Zo bouwen we samen met 

u aan die speciale woning waarin u zich helemaal thuis voelt. 

Welkom thuis!

Samen bouwen aan de toekomst.
Klomps Bouwbedrijf. 

Alles draait om uw 
manier van leven.
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Ons CDA gaat nog steeds in volle kracht vooruit. Dat merk je aan alles: er 
ligt een prachtig concept verkiezingsprogramma, er worden belangrijke 
zaken voor onze gemeente gerealiseerd en ik kan u melden dat we tijdens 
onze Algemene Ledenvergadering van 23 oktober onze nieuwe Lijstrekker 
voordragen. Vol trots laat ik u weten dat we Raimond Smit bereid hebben 
gevonden om de kar te trekken tijdens de gemeenteraadsverkiezing van 
21 maart 2018. Ik ben ervan overtuigd dat we met Raimond veel stemmen 
gaan halen.

Van de voorzitter

Raimond Smit
Ik kan me voorstellen dat hij niet voor ieder 
CDAlid een bekende is. Op dit moment is 
hij volger bij de fractie. Zijn bijdrage wordt 
daar altijd erg op prijs gesteld. Raimond is 
een nuchter, aansprekende persoon. Hij is 
duidelijk in zijn communicatie en recht door 
zee. Moeilijke onderwerpen gaat hij niet uit 
de weg, maar hij weet ze op een duidelijke 
respectvolle wijze te benoemen. Raimond is 
een natuurlijk leider die al redelijke 
bekendheid geniet in onze gemeente. 
Onder zijn leiding is er een prachtig plan 
ontworpen voor Sportpark Zuid waar straks 
verschillende verenigingen hun sport gaan 
beoefenen. Raimond is een echte verbinder. 
Verderop in dit CDAanzet leest u meer over 
hem.

Als bestuur zijn we niet over één nacht ijs 
gegaan met onze keus voor Raimond. 
Voordat we hem in onze vergadering van 

september hebben gevraagd zich kandidaat 
te stellen hebben we veel gesprekken 
gevoerd. Gesprekken met mogelijke 
kandidaten, maar ook gesprekken met de 
fractieleden en wethouders. Uiteindelijke 
hebben we als bestuur de keus gemaakt 
voor Raimond. Bij de fractie, het bestuur en 
de wethouders is de steun voor Raimond 
unaniem. Ik raad u dan ook van harte aan 
om tijdens onze Algemene Ledenvergade
ring van 23 oktober deze keus te volgen en 
in te stemmen met zijn voordracht.

Verkiezingsprogramma
In het vorige CDAanzet heeft u al veel 
kunnen lezen over de nieuwe opzet om 
tot een conceptverkiezingsprogramma te 
komen. Het was vreselijk veel werk, maar 
het resultaat mag er dan ook zijn. Wanneer 
u het programma leest (en dat kan ik u 
aanraden!) ziet u dat het CDA een echt 
volkspartij is. Een partij van, voor en door 

het volk. Samen met u, maar ook samen 
met niet leden proberen we ervoor te 
zorgen dat onze gemeente een mooie 
gemeente is. Dat leest u terug in ons 
verkiezingsprogramma. 
Wij denken vanuit kansen en doen vanuit 
kracht. Samen met u!
U kunt het verkiezingsprogramma opvragen 
via onze ambtelijk secretaris Henk te Paske. 
Tijdens onze Algemene Ledenvergadering 
van 23 oktober bespreken we dit 
programma graag met u. In een eerdere 
brief bent u in de gelegenheid gesteld om 
tot 5 oktober wijzigingsvoorstellen in te 
dienen. Wilt u hier over meepraten en 
meestemmen, kom dan 23 oktober naar de 
Algemene Ledenvergadering in ’t Dorpshuus 
in IJzerlo.

Kandidaten
Ik heb het al vaker genoemd. Het staat u 
vrij om kandidaten aan te dragen voor de 
kieslijst van het CDA. Een enkeling heeft 
dit ook gedaan. Mijn dank daarvoor. 
Op maandag 2 oktober organiseren we 
een informatieavond voor een ieder die 
overweegt zich kandidaat te stellen voor 
het CDA tijdens de gemeenteraads
verkiezingen. Overweegt u zich kandidaat 
te stellen laat het mij even weten.

Op naar 2018!

Hartelijke groeten,

Rik van Lochem
bestuursvoorzitter CDA Aalten-Dinxperlo
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Wat deden al die sportlui daar voor 
het gemeentehuis?
Ze kwamen hun vertegenwoordigers 
aanmoedigen die gingen inspreken in het 
Rondetafelgesprek (RTG) over Revitalisering 
Sportpark Zuid. Een plan waar u onge
twijfeld al over hebt gehoord. In mijn 
bijdrage wil ik hier graag op ingaan. 
Sportpark Zuid aan de Bocholtsestraatweg 
in Aalten is tot nu toe in gebruik bij 
voet balvereniging AD69 en korfbal
vereniging Aladna. Het veldencomplex is 
toe aan een forse update. Tegelijk merkten 
de gebruikers dat zij vrij ruim in hun jasje 
zitten. In Aalten zijn ook sportvereniging 
die geen eigen home hebben en hun sport 
op straat beoefenen zoals de Peddelaars. 
Een en een is twee, bedachten vier jaar 
geleden de besturen van zeven clubs. Zij 
namen zich voor om met zijn allen een 
multifunctioneel complex te realiseren op 

Sportpark Zuid. Er werd overlegd, er werd 
getekend en gerekend. Zo kwamen op 
papier: drie beachvolleybalvelden, drie 
voetbalvelden waarvan een verbeterde 
voor intensief gebruik, een 400 meter
ijsbaan die ook als wieler en skeelerbaan 
dienst gaat doen en twee miniarena’s met 
kunstgras. Ook komt er een vrijliggende 
krabbelbaan voor beginnende schaatsers 
en een extra lus aan de wielerbaan. 
Die wielerbaan is erg belangrijk voor de 
veiligheid. U kunt zich voorstellen dat 
wielerwedstrijden op de openbare weg 
gevaarlijk kunnen zijn, met name voor 
jonge kinderen! Nu blijven ze veilig op een 
afgesloten terrein.

Er werd ook gerekend want zo’n plan kost 
nogal wat. Hoewel het plan uit de ver   
eni gingen komt en door de verenigingen 
werd opgesteld, komt dan de gemeente in 

beeld. De gemeente moet immers voor 
voldoende sportaccommodaties zorgen. 
Wij kennen het privatiseringsbeleid: 
verenigingen kunnen privatiseren en al het 
onderhoudswerk voor hun eigen rekening 
nemen, de gemeente betaalt de 
onderhoudskosten over 25 jaar dan ineens 
uit. Dat geld kunnen verenigingen meteen 
inzetten voor een sportupdate. In het 
verleden zijn zo de voetbalclubs AZSV en 
DZSV en tennisvereniging Altec gepriva
tiseerd. Maar op Sportpark Zuid is méér 
geld nodig, voor de nieuwe voorzieningen. 
De gemeente –in de personen van CDA 
wethouders Erik Luiten (eerst) en Gerard 
Nijland (daarna) dacht volop mee. Zo 
kwam er een plan uit voort van 1.200.000 
euro. 

Veel geld, maar het CDA vindt het een 
fantastisch plan. Waarom vinden wij dit 
een geweldig plan? Omdat dit precies past 
in onze visie op de samenleving. Wij zijn 
de partij die vindt dat mensen dingen zélf 
kunnen doen, in samenwerking met 
elkaar. Zo sta je sterker en kun je beter de 
krimp te lijf. Sport is ontmoeten, en waar 
kan dat beter dan op een multifunctioneel 
sportcomplex? Jong en oud, Nederlander 
en statushouder, maar ook mensen met 
een beperking doen hier aan sport.

Ik vroeg in de RTG aan de heer Leber van 
het stichtingsbestuur of hij dit plan ziet als 
een eindpunt of als een begin. Het was 
goed om te horen dat hij dit als een 
beginpunt ziet, een uitdaging om meer 
mensen te laten bewegen. Allerlei nieuwe 
ontwikkelingen zijn mogelijk. Ouderen 
kunnen er terecht, vooral overdag als ook 
de kantine is te gebruiken. Het beach
volleybalveld wordt soms al verhuurd aan 
bedrijven. Op de wielerbaan oefenen 
mensen die voor het eerst op een ebike 
stappen. Mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt vinden hier wellicht een 
werkplek. In de RTG werd natuurlijk ook 
gesproken over de fi nanciële dekking. De 
exploitatie is sluitend. Wij als CDA hebben 
het geld over voor goede voorzieningen. 
‘Investeringen in verenigingen’ stond in 
ons verkiezingsprogramma uit 2014.

Na de RTG volgt behandeling in de 
Gemeenteraad van 19 september. Op het 
moment van schrijven ligt dit nog voor 
ons. Ik ben echter van overtuigd dat de 
Raad zal instemmen met dit mooie plan 
dat nu al ten voorbeeld wordt gesteld aan 
heel Gelderland.
      
Jos Wessels
fractievoorzitter 

Uit de fractie

Wie 5 september ’s avonds over de Markt in Aalten liep, kon een 
volksoploop aanschouwen. 200 mannen en vrouwen, jongens en 
meisjes, bijna allemaal in sporttenue. We zagen het groen van 
AD 69, het oranje van Aladna en dan heel veel Peddelaars in hun 
veelkleurige wielerkleding. Tussen de volleyballers van BOVO 
liepen de schaatsers van IJsvereniging De Hare -waaronder één met 
Grolse wanten en een ijsmuts op-. Enkele jongens van Brichbouw –
voor sporters met een beperking- hielden een spandoek op. Het 
duikteam van Silent World konden helaas niet in werkkleding 
verschijnen, daarvoor was het te warm op die zomeravond.
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‘Mijn plannen zijn niet jullie 
plannen, en jullie wegen zijn niet 
Mijn wegen – spreekt de HEER. Want 
zo hoog als de hemel is boven de 
aarde, zo ver gaan Mijn wegen jullie 
wegen te boven, en Mijn plannen 
jullie plannen’ Jesaja 55:8,9

Bovenstaande tekst kom je nog wel eens 
tegen op rouwkaarten en in rouw
advertenties. Iemand is plotseling gestorven, 
was nog niet oud en laat een jong gezin 
achter. We begrijpen er helemaal niets van. 
We proberen elkaar te troosten. Soms ook 
door te wijzen op deze tekst. Wij kunnen 
Gods gedachten niet peilen. Wij bepalen 
Gods weg niet. Onze gedachten en Gods 
plannen vallen niet samen. We gebruiken  
de tekst als een soort aanmoediging: Laten 
we niet opstandig zijn. Laten we op God 
vertrouwen. Hij weet wat het beste is voor 
ons. 

Als je de tekst van Jesaja zo leest, krijgen de 
woorden een neerslachtige lading: Zo is het 
nu eenmaal. Gods gedachten zijn nu 
een maal hoger dan die van ons. Het is niet 
anders. Je kunt alleen maar proberen erin te 
berusten. 

Maar heeft God het ook zo bedoeld? 
Absoluut niet! 

Als je het hoofdstuk leest, waarin deze 
bekende tekst staat, ontdek je dat de tekst 
een onderdeel is van een oproep. Het is een 
oproep van God aan Israël in ballingschap. 

Hij roept het volk op om wakker te worden, 
vol verwachting het hoofd omhoog te 
heffen. Wat is de situatie? Het volk Israël zit 
al jaren in ballingschap. De hoop op een 
terugkeer is zo langzamerhand vervlogen. 
Het wordt toch nooit meer wat. God heeft 
ons verlaten. God is ons vergeten. Zo denkt 
het volk. Zo voelen de mensen zich. God ziet 
ons niet meer. 

In die omstandigheden geeft de profeet 
Jesaja deze boodschap door namens God: 
‘Volk van Israël. Ik ben je beslist niet uit het 
oog verloren. Mijn weg met jou loopt niet 
dood! Jullie denken: We zijn verloren, het is 
afgelopen met ons. Maar daar denk Ik, de 
HERE, heel anders over. Jullie denken aan 
onheil, maar Ik denk aan heil! Jullie denken 
aan schuld, Ik denk aan vergeving. Jullie zien 
alleen het einde, maar Ik zie een nieuw 
begin. Want Mijn gedachten zijn hoger.  
En Mijn wegen zijn hoger.’ 

Jesaja 55 past helemaal niet op een 
begrafenis. Of het moet gebruikt worden als 
een protestlied tegen de dood. Als de kist 
naar beneden zakt en je toch wilt belijden 
dat dit niet het einde is. Als wij aan het eind 
van ons aardse leven zijn, heeft dit woord 
van God juist een bemoedigende 
boodschap: Laat de moed niet zakken.  
Kijk omhoog! 
Jesaja 55 is een soort psalm. Geen psalm 
over verdriet, maar over vreugde en 
verwachting. Waar wij vastlopen, gaat Hij 
met ons.

Ds.Arie van der Veer

Ik zie een nieuw begin Met gepaste trots draagt het 
algemeen bestuur van CDA Aalten-

Dinxperlo Raimond Smit voor als 
lijsstrekker  voor de gemeente-

raadsverkiezingen van volgend jaar. 
Tijdens onze algemene 

ledenvergadering op 23 oktober 
stemmen de leden over deze 

voordracht.

Bestuursvoorzitter Rik van Lochem 
is in z’n nopjes met de officiële 

kandidatuur van Raimond Smit. 
“Met Raimond hebben we al 
geruime tijd iemand in onze 

gelederen . (Smit is fractievolger 
vanaf 2014) die midden in de 
maatschappij staat en zich op 

diverse gebieden al heeft weten te 
onderscheiden.” 

Smit is wijkagent bij de politie en 
voormalig scheidsrechter in het 

betaalde voetbal. Veel Aaltenaren 
zullen hem tevens kennen als 

voorzitter van voetbalvereniging 
AD’69. “Een lijsttrekker moet een 
verbinder zijn en de taal kunnen 
spreken van onze kiezers. Onze 

kiezers komen overal vandaan en 
Raimond gaat makkelijk met 

mensen in gesprek. Ongeacht 
achtergrond, leeftijd of afkomst”, 

zo  vervolgt van Lochem.

Het partijbestuur vraagt de leden 
om in te stemmen met deze 

voordracht en ziet vol vertrouwen  
uit naar de komende campagne

periode met Raimond Smit als 
boegbeeld.

Graag wil ik mij aan jullie 
voorstellen, als trouwe CDAanzet 
lezers.

Mijn naam is Raimond Smit, 42 jaar. Ik ben 
opgegroeid in Aalten en woon daar nog 
altijd met erg veel plezier. Ik heb een zoon 
van 12 jaar die momenteel in de brugklas 
zit van de Schaersvoorde. In het dagelijks 
leven ben ik wijkagent bij de politie 
OostNederland in de gemeente 
Westervoort.  
Een erg leuke functie waar ik politiewerk  
op straat doe, maar ook samen met de 
gemeente verantwoordelijk ben voor het 
veiligheidsbeleid. Naast deze uitdagende 
baan ben ik nu 4 jaar voorzitter bij voetbal
vereniging AD’69 en ben ik fractie volger bij 
de mooiste en beste fractie van Aalten. 
Zoals jullie kunnen lezen zet ik mij graag in 
voor de Aaltense gemeenschap en draag 
graag een steentje bij in het welzijn van de 
burgers in onze gemeente. Naast deze 
functies ben ik ook veelvuldig te vinden op 
de voetbal velden als scheidsrechter. 

Raimond Smit
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Tussen 2000 en 2007 ben ik scheidsrechter 
geweest in het betaald voetbal en toen ik 
stopte in 2007 ben ik hobbymatig door
gegaan met het leiden van voetbal
wedstrijden bij zowel AD’69 als AZSV.

In 2013 was ik als voorzitter van AD’69 
regelmatig in gesprek met wethouder Ted 
Kok en had ik diverse inspraak momenten in 
de fractie van het CDA. In deze periode 
werd ik gebeld door Ted Kok met de vraag 
of hij mij kon spreken en niet over AD’69.  
Ik was toch enigszins nieuwsgierig en had 
op dat moment nooit gedacht aan de 
mogelijkheid dat hij mij zou polsen voor de 
lokale politiek. Dit was echter wel zo en  
Ted vroeg mij of ik interesse had om op de 
kandidatenlijst te komen voor het CDA. In 
de bedenktijd die ik gevraagd had, heb ik 
mij verdiept in de lokale politiek. Het trok mij 
en na een tweede gesprek met Ted en Erik 
Luiten heb ik aangegeven ervoor te gaan.  
Ik heb wel aangegeven niet als lijstvulling te 
willen fungeren, maar wel te gaan voor het 
‘echte’ werk. Helaas voor mij kwam het 
CDA in 2014 één zetel te kort en kwam ik 
net niet in de raad. Aangezien ik mij toch 
wilde inzetten ben ik fractievolger 
geworden. Tot op de dag van vandaag heb 
ik daar geen spijt van gehad. Ik heb als 
fractievolger ook een goede inbreng en daar 
laat de fractie ook de ruimte voor. In deze 
drie jaar als fractievolger heb ik goed 
kunnen zien hoe de paarden rennen in de 
Aaltense politiek en kan daar in mijn 
vervolgfunctie goed de vruchten van 
plukken. Mijn rugzak is in deze periode 
aardig gevuld.

Toen afgelopen mei de vacature van 
lijsttrekker CDA voor de gemeenteraads

verkiezingen 2018 kwam, twijfelde ik geen 
moment. De functieomschrijving sloot 
perfect aan bij mijn kennis en kunde. 
Iemand die de kar kan trekken en een 
gezicht is voor de Aaltense bevolking. Door 
mijn verschillende functies en de functie van 
scheidsrechter in het betaald voetbal denk ik 
dat veel mensen in Aalten mij kennen. 
Binnen de politieorganisatie werk ik veelal in 
een team waarbij ieders kwaliteiten optimaal 
benut moet worden. Binnen de fractie van 
het CDA zit heel veel kwaliteit en zitten veel 
verschillende mensen. Het is de uitdaging 
om deze kwaliteiten eruit te laten komen en 
deze in te zetten voor het gezamenlijke 
doel. Deze uitdaging ga ik graag aan. 

Het CDA in Aalten is al tientallen jaren een 
zeer stabiele partij. Toen ik drie jaar geleden 
voor het eerst binnen de fractie kwam zag  
ik meteen waarom. De kennis en kunde 
binnen de fractie is groot. Veel ideeën en 
oplossingen komen van het CDA. Het is 
geen afwachtende groep die alleen maar 
naar anderen kijkt. Uitgaan van de eigen 
kracht. Hierdoor staat de gemeente Aalten 
er ook erg goed voor. Kijk maar eens naar 
de lage belastingen, de goede faciliteiten in 
de gemeente en op sociaal vlak een 
voorbeeld voor de regio. Dus een sterk en 
leefbaar Aalten. Dit sprak mij enorm aan  
en daarom is het CDA mijn partij naast 
natuurlijk de waarden en normen hoe 
mensen met elkaar omgaan. Een partij van 
het verbinden. 

De afgelopen periode zijn er een tal van 
belangrijke onderwerpen aan de orde 
geweest. Neem nu het stoplichtenmodel. 
Het CDA heeft een grote invloed gehad op 
het uiteindelijke beleidsdocument. 

Woningsplitsing van woningen met een 
inhoud van minimaal 900 m3 en het 
ophogen van het aantal woning contin
genten waren voor het CDA erg belangrijk. 
Mensen die willen bouwen moeten kunnen 
bouwen en deze kansen moeten niet 
onbenut blijven. Ook heeft CDAwethouder 
Ted Kok zich sterk gemaakt voor de komst 
van campus Beele aan de Industrieweg.  
Een fantastisch project dat alleen mogelijk  
is geweest door de vasthoudendheid van 
Ted Kok en diens persoonlijke directe 
contact met de heer Beele. Een mooi 
voorbeeld van niet denken in problemen, 
maar kijken naar mogelijkheden. Daarnaast 
is natuurlijk Sportpark Zuid een belangrijk 
onderwerp geweest de afgelopen maanden. 
In het CDAverkiezingsprogramma en het 
coalitieprogramma is de wens, nut en 
noodzaak omschreven. Het CDA heeft hier 
altijd achter gestaan. Ik ben blij dat het nu 
voor ligt bij de gemeenteraad om tot een 
besluit te komen. Zelf ben ik er vanaf meet 
af aan bij betrokken geweest. Het is uniek in 
de regio dat zoveel verenigingen elkaar 

gevonden hebben en elkaar willen ver
sterken, “Scholder an Scholder”. Jos Wessels 
schenkt er elders in dit CDAanzet uitgebreid 
aandacht aan. 

De afgelopen periode is de programma
commissie enorm druk geweest met het 
maken van het verkiezingsprogramma 2018. 
Het stuk met als titel Denken vanuit kansen, 
doen vanuit kracht is klaar en zal binnenkort 
openbaar worden gemaakt. De input komt 
grotendeels van de bevolking zelf. Het CDA 
heeft diverse tafels van 10 georganiseerd 
waar werd gesproken over een tal van 
onderwerpen zoals kansen voor jongeren, 
vitaal ouder worden, krachtige kernen en ga 
zo maar door. Al deze input is verzameld  
en verwerkt in een prachtig document.  
Als lijsttrekker ben ik erg blij dat er veel zorg 
besteed is aan dit programma. Dit is het 
fundament van onze verkiezingen. Dit is 
onze boodschap en daarom zullen de 
mensen kiezen voor het CDA.

Raimond Smit
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Deze procedure wordt gehanteerd op de 
ALV van 18 december 2017 en wordt 
voordien besproken en vastgesteld op de 
ALV van 23 oktober 2017. In principe is de 
procedure gelijk aan de voorgaande jaren, 
maar de geografische verdeling op basis 
van de oorspronkelijke gemeente van 
afkomst is vervallen. 

1   VOORBEREIDING
•	 De	bestuursvoorzitter	legt	uit	op	grond	van	

welke criteria en profielschetsen de advieslijst 
is samengesteld. 

•	 De	voorzitter	verzoekt	twee	leden	uit	Aalten	
en twee leden uit Dinxperlo, waarvan geen 
directe betrokkenheid vermoed wordt met 
één der verkiesbare kandidaten, zitting te 
nemen in de stemcommissie. De leden van de 
stemcommissie behouden hun stemrecht.

•	 De	voorzitter	geeft	duidelijk	te	kennen	dat	
statutair alleen landelijk geregistreerde leden 
stemrecht hebben. 

•	 De	voorzitter	leest	de	namen	van	alle	
kandidaten voor in de volgorde van de plaats 
op de advieslijst. 

•	 De	voorzitter	geeft	de	gelegenheid	tot	het	
stellen van algemene vragen, en meldt dat de 
leden ook kandidaten van groslijst kunnen 
aanbevelen voor een plaats. Hoewel leden 
kunnen adviseren anders te stemmen dan het 
bestuursadvies, zal de voorzitter immer 
adviseren de kandidatenadvieslijst te volgen.

2  STEMMING
•	 De	procedure	geldt	vanaf	plaats	2	van	de	

advieslijst 
•	 De	voorzitter	verzoekt	de	persoon	op	de	

kandidatenlijst waarover de stemming zal 
plaatsvinden, de zaal te verlaten.

•	 De	voorzitter	stelt	de	leden	in	de	zaal	in	de	

gelegenheid tot een korte discussie over 
betreffende kandidaat.

•	 Na	afloop	hiervan	wordt	de	kandidaat	
verzocht de zaal weer te betreden.

•	 De	voorzitter	verzoekt	de	secretaris	
gewaarmerkte blanco stembriefjes uit te 
reiken, voorzien van het voorbedrukte 
plaatsnummer waarover de stemming zal 
plaatsvinden. 

•	 Ieder	lid	plaatst	op	het	stembiljet	de	naam	
van de door hem gewenste kandidaat, 
waarbij hij zich beperkt tot de op de advies 
en groslijst opgenomen personen. 

•	 De	secretaris	zamelt	de	stembiljetten	in	en	
overhandigt deze aan de stemcommissie. 

•	 De	stemcommissie	controleert	bij	elke	
stemming of het totale aantal uitgebrachte 
stemmen het aanwezige ledenaantal niet 
overschrijdt.

•	 Om	verkozen	te	worden	moet	een	kandidaat	
de meerderheid (minimaal de helft plus een 
half) van de geldig uitgebrachte stemmen 
halen. Een stem is niet geldig als:

  deze blanco is
   deze dubbel ingevuld is (bijv. bestuursadvies 

én een andere naam)
   deze geen naam uit de advies of groslijst 

draagt
  de naam onleesbaar is geschreven
  het voorgedrukte plaatsnummer niet klopt.
  het stembiljet niet gewaarmerkt is
•	 De	stemcommissie	deelt	in	het	openbaar	de	

uitslag mede.
•	 Behaalt	een	kandidaat	geen	meerderheid,	

dan wordt opnieuw gestemd. Behaalt ook 
dan geen kandidaat de meerderheid dan 
wordt een derde stemming gehouden waarbij 
de kandidaat met de meeste stemmen de 
plaats krijgt toebedeeld. Als hierbij de 
stemmen staken, beslist het lot.

•	 Wanneer	de	ledenvergadering	het	advies	van	
het bestuur niet volgt, zal de niet verkozen 
kandidaat voor de eerstvolgende plaats 
worden geadviseerd. De volgende kandidaten 
schuiven op dezelfde manier allen door naar 
de eerstvolgende plaats.

•	 De	procedure	herhaalt	zich	8	maal:	van	
kandidaat nummer 2 tot en met kandidaat 
nummer 9

•	 Vanaf	plaats	10	vraagt	de	voorzitter	per	
plaats, of iemand schriftelijke stemming 
wenst; alleen als niemand stemming wenst, 
verklaart de voorzitter de door het bestuur 
geadviseerde kandidaat per acclamatie tot 
verkozen. 

3  PROCES VERBAAL 
•	 De	einduitslag	van	de	stemmingen	worden	

vastgelegd in een procesverbaal, 
ondertekend door de voorzitter en secretaris 
van het bestuur van het AB, en de vier leden 
van de stemcommissie. 

4 “12 JAREN TERMIJN”
Het landelijk CDA heeft voorgeschreven dat 
personen die 12 jaren of langer onafgebroken 
in de gemeenteraad hebben gezeten niet meer 
op de gros en advieslijst mogen staan, tenzij 
het plaatselijk Algemeen Bestuur voor 
betreffend persoon hiervoor vrijstelling heeft 
gevraagd en gekregen van de provinciale 
afdeling. 

Wanneer het bestuur ontheffing heeft 
aangevraagd, en dat is afgewezen door de 
provinciale afdeling kan de Algemene Leden 
Vergadering deze persoon alsnog kandideren 
door deze eerst op de groslijst te plaatsen 
indien:
•	 Dit	gebeurt	met	een	meerderheid	van	ten	

minste 2/3 van de schriftelijk uitgebrachte 
geldige stemmen. 

•	 De	ALV	inzage	heeft	gehad	in	de	motivatie	
van de afdeling om vrijstelling te vragen, én 
de motivatie van de provinciale afdeling om 

deze persoon géén vrijstelling te verlenen. 
(Beide motivaties worden voorgelezen)

Als de kandidaat door de stemming alsnog op 
de groslijst komt te staan, gaat het verdere 
verloop van de kandidaatstelling volgens de 
gewone stemprocedure zoals beschreven onder 
punt 2. 

5  BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN
Indien het bestuur vindt dat bijzondere 
omstandigheden dat rechtvaardigen – 
bijvoorbeeld wanneer door een ongelukkig 
verloop van de stemming, bepaalde vooraf 
opgestelde criteria volstrekt buiten beeld zijn 
geraakt – dient het binnen vier dagen na de 
ledenvergadering een voorstel vast te stellen tot 
wijziging van de lijst. Dit voorstel dient terstond 
aan de leden toegezonden te worden met een 
uitnodiging voor een nieuwe algemene 
ledenvergadering die binnen twaalf dagen na 
de oorspronkelijke ledenvergadering 
bijeenkomt. De nieuwe ledenvergadering kan 
het voorstel van het bestuur slechts aanvaarden 
wanneer ten minste tweederde der uitgebrachte 
stemmen zich daar voor verklaart. Deze 
stemming geschiedt schriftelijk door vermelding 
van “voor” of “tegen” op een stembiljet.

6  BEZWAREN
Elk lid van de gemeentelijke afdeling heeft na 
de openbaarmaking van de lijst het recht 
wegens vermeende onregelmatigheid, 
bezwaren in te dienen bij het bestuur van de 
desbetreffende provinciale afdeling. Het kan 
gaan om de status van kandidaten of om 
procedurele fouten. Wanneer een bezwaar 
wordt ingediend, is het van belang dat ook de 
afdeling juridische zaken van het landelijk 
CDAbureau op de hoogte wordt gesteld.  
Deze bezwaren moeten uiterlijk drie weken vóór 
de dag van kandidaatstelling (5 februari 2018) 
door de secretaris van de provinciale afdeling 
zijn ontvangen. 

STEMPROCEDURE VOLGENS 
“PLAATS VOOR PLAATS” SYSTEEM
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U heeft het al gehoord, gezien of 
gelezen; onze voormalig fractie voorzitter 
en wethouder Hans Martijn Ostendorp 
komt weer terug naar de Achterhoek. 
Hij heeft onder grote belangstelling van 
de Bunnikse bevolking de ambtsketen 
van de gemeente Bunnik na 8,5 jaar 
neergelegd en is met ingang van 
september in dienst getreden als 
algemeen directeur van de Achterhoekse 
voetbaltrots, de Graafschap. Tijd voor 
ons jaarlijkse gesprek!

Hans Martijn, wat lees ik nu?
Haha, ja het klopt, het bloed kruipt waar het 
niet gaan kan en zo ben ik weer terug in de 
Achterhoek. Nou ja, terug. Het komende 
jaar wonen wij nog in Bunnik zodat onze 
jongens het komende schooljaar daar af 
kunnen maken en pendel ik op en neer.

Wat een verrassende stap!
Van jongs af aan al bij deze prachtige 
volksclub. Ja, ik begrijp dat je dat zegt. 
Aan de andere kant, de Graafschap heeft 
mij gevraagd als algemeen directeur omdat 
ze juíst door de wijze waarop ik het 
burgemeesterschap invulde geïnteresseerd 
waren geraakt. Ze waren op zoek naar 
iemand die verbindend was, als boegbeeld 
van de club kon werken, een échte 
Graafschapper was en op commercieel vlak 
zijn sporen had verdiend. Ik vond het een 
hele eer dat ze daarvoor bij mij uitkwamen, 
ik kom van jongs af aan al bij deze prachtige 
volksclub.

Ga je geen spijt krijgen?
Tja, dat weet je natuurlijk nooit helemaal 
zeker, maar ik verwacht het niet. Ik ben 8,5 
jaar met enorm veel plezier burgemeester 
van Bunnik, Odijk en Werkhoven geweest, 
maar ik merkte de afgelopen periode dat ik 
zélf weer wat meer de hand aan de ploeg 
wilde slaan. En wat dat betreft moet je als 
burgemeester toch wat meer op de handen 
zitten. Deze mooie kans grijp ik dan ook met 
beide handen aan!

Is het een defi nitief afscheid van het 
burgemeesterschap?
Ach, dat weet ik niet. Voor de komende 
jaren wat mij betreft wel. Ik wil samen met 
de organisatie en de vele vrijwilligers de 
komende jaren heel graag doorbouwen aan 
een stabiele fi nanciële situatie en organisatie 
bij de Graafschap. Maar ik sluit tegelijkertijd 
niet uit dat ik ooit de stap naar het ambt van 
burgemeester weer probeer te zetten. De 
Commissaris van de Koning in Utrecht heeft 
mij in ieder geval aangegeven dat ik hem in 
dát geval altijd mag bellen, dat was 
ontzettend fi jn om te horen.

Je hebt een mooi afscheid gehad?
Het was overweldigend, we zijn er nog 
steeds een beetje beduusd van. We hebben 
enorm veel waardering en warmte ervaren 
van collega’s uit de regio Utrecht en andere 
delen van het land, mooie woorden van het 
college van B&W, de gemeenteraad en de 
organisatie van de gemeente Bunnik en 
zoals gezegd van de Commissaris van de 
Koning. Maar met name de enorme 

hoeveelheden warme groeten uit de 
bevolking, het grote aantal mensen dat op de 
receptie was en de vele kaartjes, berichten, 
bloemen	en	fl	essen	wijn	hebben	ons	heel	erg	
goed gedaan. We zijn de bevolking van 
Bunnik, Odijk en Werkhoven diep dankbaar.

En toch geen spijt?
Nee, dat niet. Ik heb goed over deze stap 
nagedacht en misschien ben ik op dit 
moment wel wat harder nodig bij de 
Graafschap dan in de gemeente Bunnik. Je 
moet ook beseffen dat het goed is om weg 
te gaan op het moment dat de samenleving 
het nog oprecht jammer vindt dat je 
weggaat. Dat had nog best iets langer 
kunnen duren, maar kansen als deze (het 
directeurschap van de Graafschap, red) 
komen niet zo vaak voorbij.

Nu je geen burgemeester meer bent kun 
je weer actief worden voor het CDA?
Haha, inderdaad. Nu ben ik op de 
achtergrond altijd wel actief gebleven hoor, 
ik ben voorzitter van de CDA bestuur 
vereniging in de provincie Utrecht en ben 
voorzitter van de CDA HRM commissie in de 
provincie Utrecht. Ik heb afgesproken dat ik 
dat tot na de verkiezingen in maart nog blijf 
doen zodat ik een en ander goed kan 
overdragen. Ik heb Ruth Peetoom aange
geven dat ik op andere plekken mijzelf 
graag blijf inzetten voor het CDA, dus wie 
weet tot ziens, lacht Ostendorp!

Beste Hans Martijn, wij heten jou en jouw 
vrouw en kinderen alvast hartelijk welkom 
terug in de Achterhoek en heel veel succes 
bij onze Achterhoekse Superboeren!

Terug naar de Achterhoek
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Politieke beeldvorming
Inmiddels ben ik ruim zeven jaar op 
enigerlei wijze verbonden met het CDA. 
Als algemeen lid, bestuurslid, column 
schrijver enz. In al die jaren heb ik veel 
contacten gelegd, gezien en geleerd. 
In die zeven jaren heb ik het politiek 
landschap snel zien veranderen. In al die 
jaren is er een grote diversiteit aan 
politieke partijen ontstaan en zijn de 
verschillen in de maatschappij ernstig 
vergroot. 

Daarnaast heb ik een beter beeld van de 
media gekregen. Het motto is: beter de 
halve waarheid publiceren voor sensatie 
en om lezers te trekken, dan een correct 
verhaal publiceren. Immers kan er altijd 
worden gerectificeerd. Tjonge jonge wat 
erger ik mij er de laatste jaren aan. Het 
gaat tegenwoordig om krantvulling en of 
het nu de waarheid is ja of nee, dat doet 
er niet meer toe. Hierdoor worden politici 
vaak geheel ten onrechte in een verkeert 
daglicht geplaatst. Dat heeft ook tot 
gevolg dat het niet erg aantrekkelijk is 
om de politiek in te gaan. Politieke 
partijen hebben daarom steeds meer 
moeite om mensen te vinden die zich niet 
alleen willen binden aan een partij, maar 
tevens werkzaamheden daarvoor willen 

verrichten. Ik vind dan ook dat de media 
er deels schuld aan is dat er steeds minder 
‘jongeren’ zich aan de politiek willen 
verbinden. Ik hoor het graag als u daar 
anders over denkt.

Natuurlijk werkt het politiek versplinterde 
landschap ook niet mee. In maart van dit 
jaar konden wij op zeer veel verschillende 
partijen stemmen. Dat is het mooie van 
onze democratie, maar tevens onze 
achilleshiel. Immers is het lastig om met 
zoveel verschillende partijen rekening te 
houden of een coalitie te vormen. Je 
krijgt vervolgens ‘broddelwetgeving’ dat 
wordt gekenmerkt door uitzonderingen 
om alle partijen maar tevreden te 
houden. Ik zou dat graag anders zien.

Overigens wil ik politici wel op hart 
drukken om beloftes na te komen. 
Bijvoorbeeld bij een referendum..... 
dat is namelijk democratie! Het optreden 
van onze leider met betrekking tot de 
uitkomst van het laatstgehouden 
referendum vind ik laakbaar. Dit trekt 
geen stemmen en schept geen vertrouwen 
in politici en met name onze partij. 

Voor het CDA ligt er de uitdaging om 
mensen aan de partij te binden en kiezers 
te overtuigen van ons gedachtegoed. Dat 
geldt ook voor het CDA van de gemeente 
AaltenDinxperlo. Ik heb er het volste 
vertrouwen in dat dit met de aankomen
de gemeenteraadsverkiezingen goed gaat 
komen. Ik hoop dat u het bestuur en de 
fractieleden ook wilt voorzien van input 
voor de gemeenteraadsverkiezingen. 

Na enkele jaren van het schrijven van een 
column is dit mijn laatste. Ik heb het met 
veel plezier gedaan. Moet eerlijkheids
halve wel bekennen dat ik in al die jaren 
betrekkelijk weinig reacties op de column 
heb gehad, dat vind ik jammer. Misschien 
waren de columns niet scherp genoeg of 
wordt het CDAanzet niet goed gelezen, 
maar als ik de geest vind zal ik dat eens 
analyseren. In elk geval wens ik u allen 
het beste!

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

Vriendelijke groet, 

Frank Navis 

Wie wil onze nieuwe 
columnist worden?

Wij zijn op zoek naar een nieuwe columnist , 

die 3 keer per jaar in ons ledenblad het 

CDAanzet deze taak op zich zou willen 

nemen. Je hoeft niet perse CDA lid te zijn! 

Voel je je geroepen om deze taak op je te 

nemen dan kun je je in verbinding stellen met 

de voorzitter van het CDA Aalten Rik van 

Lochem rikvanlochem@hotmail.com of 

telefoonnummer 06-106 65 339.

De eerste bladeren 
dansen sierlijk door de lucht

Ze vallen met een zachte landing 
op de grond

Bedekken de straten en parken 
met een oranje tapijt

Een reiger tuurt stokstil 
voor zich uit

Een zonnestraal schijnt tussen 
de kale takken door
En valt op mijn nog 
gebruinde gezicht

Een tinteling, een warm gevoel
De zomer is vertrokken, 

het is echt herfst nu
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