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Nieuwsbrief van het CDA Harderwijk-Hierden. 

Verschijnt 10 x per jaar.  

Dit is de papieren versie van de CDA Nieuwsbrief. Deze wordt uitsluitend op verzoek aan 

leden van het CDA Harderwijk-Hierden verstrekt. 

Abonnementen op de digitale nieuwsbrief kunt u krijgen via de website 

www.cda.nl/gelderland/harderwijk-en-hierden/ 

Of de secretaris secretaris.cdaharderwijk@gmail.com 
Dassenbergerhout 27 
3845 HG Harderwijk 
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Viel het mee? Viel het tegen? Maar ook een nieuw begin. 

Het is maar net hoe je het bekijkt. Het CDA Harderwijk-Hierden is de kleinste verliezer van 

de coalitiepartijen. We hebben de landelijke peilingen verslagen. Wilco kreeg als lijsttrekker 

meer dan de helft van de CDA stemmen. Maar we hebben ook een zetel in moeten leveren. 

We zien dat alle landelijke politieke partijen hebben verloren ten gunste van de lokale 

partijen. Zo zie je maar weer; alles wat hier staat is feitelijk juist, het is maar net hoe je de 

uitslag duidt. 

Ik vind dat we tevreden mogen zijn met de uitslag. We hebben ondanks de landelijke 

partijperikelen en de (zeer) forse winst van zes zetels voor de lokale partijen het verlies 

weten te beperken tot één zetel: van vier naar drie. Dat komt door de herkenbare 

kandidatenlijst, een duidelijk programma en een sterke campagne. Vanaf deze plek mijn 

complimenten aan iedereen die op wat voor manier dan ook een bijdrage heeft geleverd aan 

de campagne. Nu de kiezer gesproken heeft, is het aan de politieke partijen om een nieuwe 

coalitie te smeden. 
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Terug- en vooruitkijken 

Tegelijk hebben we ook afscheid genomen van Ida, mét -terecht- een Koninklijke 

onderscheiding, Peter en Dennis. Alle drie hebben hun stempel gedrukt op de lokale 

samenleving. Ieder vanuit zijn of haar eigen rol. Kenmerkend voor alle drie: ogenschijnlijk 

onvermoeibaar, energiek en tot op het laatst toegewijd aan de Harderwijker politiek. Niets 

dan lof. 

Uitdagingen zie ik ook. We hebben structureel extra menskracht nodig. Een fractie kan niet 

zonder een goede ondersteuning van een aantal fractievertegenwoordigers en de partij kan 

niet zonder een volwaardig bestuur. Op beide fronten is de spoeling dun. We zullen hier dan 

ook de komende periode de hoogste prioriteit aan geven. 

Maar eerst is het Pasen. Het belangrijkste christelijke feest. Waarin we de kruisiging, de 

dood en de opstanding van Jezus uit de dood herdenken. Hierdoor weten we dat de dood 

niet het laatste woord heeft. Hoe diep de dalen ook zijn. Er is hoop. Altijd. Die hoop ligt niet in 

de toekomst, maar door Jezus komt de hoop voor de toekomst vandaag al naar ons toe.  
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Duidelijker had de uitslag niet kunnen zijn. De lokale partijen hebben gewonnen en de 
landelijke (coalitie-) partijen krijgen op hun falie. De kiezer heeft gesproken en daar 
hebben we het mee te doen. 
 
Laat ik beginnen met het bedanken van alle Harderwijkers en Hierdenaren die op het CDA 
hebben gestemd. Hartelijk dank voor het in ons gestelde vertrouwen. Tevens wil ik de 
winnaars Harderwijk Anders en Gemeentebelang feliciteren met hun zetelwinst. De SGP 
heeft geen zetelwinst behaald, maar wel stemmenwinst. Daarom voor hen ook de 
welgemeende felicitaties. 
 
Als lijsttrekker van het CDA had ik natuurlijk gehoopt op behoud van het aantal zetels of zelfs 
een kleine groei. De combinatie van programma, kandidatenlijst en campagne gaven mij 
daarin vertrouwen. Ook hetgeen we de afgelopen vier jaar bereikt hebben en ons standpunt 
rond afval droeg bij aan deze hoop. Dat moest zich uitbetalen naar mijn gevoel. 
Daartegenover stond wel de groei in de afgelopen jaren van de lokale partijen en het feit dat 
de landelijke politiek en in het bijzonder het CDA er niet goed voor staan. Het betaalde zich 
alleen niet uit. De landelijke politieke partijen werden gewoon afgerekend. 
 
Voor het CDA bleef het verlies nog enigszins beperkt ten opzichte van de landelijke 
coalitiepartijen VVD, ChristenUnie en D66. Wij hebben vier jaar geleden al flink verloren en 
kwamen met krap vier zetels terug. Dat we deze vierde zetel zouden kunnen verliezen was 
niet onverwacht. 
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Het eerste gevoel dat bij veel partijen heerste, en deels ook bij het CDA, was dat het voor je 
gevoel niet uitmaakt wat je doet in de politiek voor je inwoners, want de kiezer gaat toch zijn 
eigen weg. Dit gevoel ontstond vooral doordat ook Gemeentebelang twee zetels wist te 
winnen. Zij hebben de afgelopen vier jaar eigenlijk niet veel geïnitieerd of bewerkstelligd, 
behalve een paar populistische uitspraken in de krant. De groei van Harderwijk Anders was 
wel verwacht, alleen niet in deze mate. Zij hebben gewoon een goede campagne gedraaid 
en zich goed geprofileerd op bijvoorbeeld het thema afval. Daar moeten we als CDA van 
leren, maar niet gaan kopiëren. 
 
Dat we als CDA niet verder zijn gedaald heeft er volgens mij mee te maken dat we duidelijke 
politieke keuzes maken. We doen wat goed is voor onze inwoners en onze gemeente en 
blijven daar ook achter staan. Dit moeten we alleen nog meer overbrengen naar de inwoners 
van Harderwijk, via de (social) media. Verder moeten we blijven werken aan ons netwerk en 
kweekvijver. Het wordt steeds lastiger om mensen bereid te vinden die zich willen inzetten 
voor de (lokale) politiek. Mensen maken nog steeds wel het verschil. Kijk hierbij naar het 
verlies van de VVD. Dit heeft zeker te maken heeft met het verlies van bekende gezichten op 
de kandidatenlijst. 
 
De fractie gaat zich in de aankomende weken bezighouden met het proces om te komen tot 
een nieuwe coalitie. Er is werk aan de winkel, want er zijn genoeg uitdagingen de 
aankomende jaren. 
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Één zetel verlies maar toch tevreden?! 

We hebben een zetel moeten inleveren en toch overheerst een tevreden gevoel bij het 

campagneteam. We blikken terug op een goede, leuke en succesvolle campagne. We waren 

enorm zichtbaar, in de bushokjes, op posters hangend achter de ramen bij inwoners, op de 

grote verkiezingsborden, in de krant en op de socials. 

In juni 2021 is het campagneteam voor het eerst bij elkaar gekomen en zijn we gaan 

schrijven aan een campagneplan. Deze hebben we met jullie gedeeld en was gebaseerd op 

de hoeveelheid stemmen die we de afgelopen jaren lokaal maar ook tijdens de landelijke 

verkiezingen ophaalden en uiteraard hebben we hierin de evaluatie van 2018 gebruikt. 

We hebben er bewust voor gekozen om deze campagne de ‘gezichten’ een prominente plek 

te geven in de campagne. 

Vanaf januari zijn we, zoals dat zo mooi heet, losgegaan. We hebben wekelijks een 

advertentie in de Harderwijker Courant laten plaatsen en geprobeerd om wekelijks een 

inhoudelijk artikel in deze krant te laten plaatsen. Dit is gelukt. De laatste weken waren we 

dagelijks op de socials in verbinding met onze potentiële kiezers. Berichten plaatsen en 

vragen beantwoorden. 

Een belangrijk thema tijdens deze verkiezingen was het afvalbeleid. We hebben de laatste 

weken van de campagne hierop ingespeeld door iedere zaterdag bij de milieustraat te gaan 

staan, hier hebben we goede gesprekken gehad en denk ik ook inwoners overtuigd om op 
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ons te gaan stemmen. Daarnaast hebben we deelgenomen aan een aantal debatten. Zijn we 

bij de radio langs geweest en hebben we veel, heel veel flyers bezorgd. 

Zoals eerder aangegeven kijken we als campagneteam terug op een goede campagne. 

Hetgeen we vooraf hadden bedacht hebben we kunnen uitvoeren en het heeft geresulteerd 

in een uitslag waar we tevreden over zijn. Uiteraard hadden we meer gewild, behoud van 

onze vier zetels en zelfs uitbreiden. Het is helaas niet gelukt en als we dan ook kijken naar 

de uitslagen van de overige partijen moeten we concluderen dat allen GB en HA zijn 

gegroeid en de overige hebben ingeleverd. 

Was dan alles fantastisch? Nee, uiteraard hebben we ook van deze campagne weer geleerd 

en dit gaan we noteren en nemen we dan een volgende campagne weer mee. 

Als campagneleider ben ik trots op wat we hebben neergezet en wil ik iedereen die hieraan 

heeft meegewerkt enorm bedanken! 
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Het CDA heeft ervoor gezorgd dat er aan de Stadsdennenweg minder gebouwd gaat 

worden dan de projectontwikkelaar voorstelde. 

Tijdens de laatste reguliere raadsvergadering van 8 maart was Flora Jozina het laatste 

agendapunt. Veldboom Vastgoed is in de gemeente Harderwijk geen onbekende. 

Momenteel bouwen zij op de voormalige locatie van Rabobank en in de toekomst 

waarschijnlijk in het Stationsgebied, Groot Weiburg. Een amendement werd in de raad breed 

gesteund. 

Al vanaf 2019 heeft Veldboom Vastgoed het perceel aan de Stadsdennenweg in bezit, een 

kleine inbrei-locatie waar leefbaarheid een rol speelt. Er zijn veel gesprekken geweest tussen 

de ontwikkelaar, de omwonenden en de gemeente. Toen uiteindelijk bleek dat er geen 

overeenstemming mogelijk was tussen de ontwikkelaar en omwonenden heeft de gemeente 

de omwonenden geholpen om een eigen plan te laten uitwerken, daarnaast heeft de 

gemeente een second opinion laten uitvoeren. 

De uiteindelijke aantallen woningen bij de diverse plannen kwamen neer op 68 voor 

Veldboom Vastgoed, 30-40 voor omwonenden en 30-50 voor de gemeente, zij het met nader 

onderzoek voor meer. 

Met name het feit dat de gemeente de toezegging heeft gedaan dat omwonenden een stem 

in het geheel zouden krijgen en de onzekerheid over opnieuw, na 3 jaar, een onderzoek naar 

hogere aantallen woningen heeft ons doen besluiten een amendement op te stellen. 

Met het amendement blijven we weg van aantallen woningen maar houden vast aan het 

bouwvolume van het plan van de buurt. Blijft staan dat het moet gaan om 80-90% woningen 

in lage- en middeldure middenhuursector en 10-20% goedkope koop voor senioren, starters, 

kleine gezinnen en wonen met zorg. 
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Door Cor Jan Korevaar 
secretaris 

Op woensdag 8 juni houden we onze Voorjaars Algemene Ledenvergadering (ALV). 

We blikken dan terug op de verkiezingen en de vorming van de nieuwe coalitie. Ook 

bespreken we de jaarrekening.Rond half mei ontvangen alle leden de uitnodiging 

met de locatie en het volledige programma. 

 

Van enkele bestuursleden loopt de termijn dit jaar af en zij hebben aangegeven niet 

opnieuw verkiesbaar te zijn. Wij gaan deze nieuwe raadsperiode daarom ook in met 

vernieuwing binnen het bestuur.Heeft u belangstelling om vanuit het bestuur een 

bijdrage te leveren aan het lokale CDA neem dan voor meer informatie contact op 

met onze voorzitter (Rob Hammenga) of secretaris (Cor Jan Korevaar). 

 

Mogen we ook op uw komst rekenen tijdens de Ledenactiviteit op zaterdag 18 juni? 

In de volgende Nieuwsbrief die op 24 mei verschijnt leest u alles over het 

programma en hoe u zich kunt aanmelden. 
 
 
 
 
 
 
Het bestuur kunt u bereiken via onze secretaris Cor Jan Korevaar 
secretaris.cdaharderwijk@gmail.com  
Dassenbergerhout 27 
3845 HG Harderwijk 
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