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
1

Helaas zijn de Coronamaatregelen nog niet versoepeld en zijn we voor de Kerstdagen
beperkt in het samenkomen bij familie, vrienden en in de kerken. Toch wensen we u
Gezegende Kerstdagen en alvast een goed en bovenal gezond 2021. Een wens die sinds dit
jaar een andere lading heeft gekregen. We kennen allemaal wel iemand die door Corona
getroffen is. Daarom is het juist goed naar elkaar om te zien en op andere manieren contact
te hebben. Als CDA willen we er ook voor u zijn. Neem gerust contact op voor een gesprek
of bezoek op afstand.
We danken Pieter Both voor het schrijven van de kerstoverdenking die vanuit een lange
traditie in de CDA Info ook in de Nieuwsbrief een vervolg krijgt. Verder leest u onder meer
bijdragen van de fractie, wethouder en ons nieuwe bestuurslid John Odinot.
Veel leesplezier gewenst.
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Kerst in dit Corona jaar, een jaar van ingrijpende maatregelen en kleine gebaren. De
ingrijpende maatregelen zitten in de beperkingen waardoor je Kerst niet kan vieren zoals
andere jaren. Vooral voor mensen die alleen wonen heeft dat grote gevolgen. Ze ontmoeten
al zo weinig mensen en soms is het al lang geleden dat iemand hen aanraakte. Daarnaast
zijn er zoveel andere beperkingen. Mensen kunnen niet samenkomen in restaurants en
kerken, in bioscopen en cafés. Met elkaar leggen we ons neer bij het onvermijdelijke van dit
jaar. Sommigen spreken van een verloren jaar.
Aan de andere kant is het ook de tijd van de kleine gebaren. Een kaarsje dat aan iemand
wordt gegeven, een kaartje dat wordt verstuurd. Een appje om duidelijk te maken dat
mensen aan elkaar denken. Wie somber is over de onderlinge saamhorigheid in onze
maatschappij ontdekte het afgelopen jaar een verrassende veerkracht van de onderlinge
liefde en betrokkenheid op elkaar. Deze kerst zal dat nog meer zichtbaar zijn. Mensen laten
elkaar niet in de steek. Met kleine gebaren bemoedigen ze elkaar. Het leven blijft dragelijk
door de kleine gebaren waarmee mensen aan elkaar denken. Misschien is er wel geen jaar
geweest dat het zo duidelijk werd dat de oplossing van veel problemen in ‘samen’ ligt. Een
gemeenschap is veel sterker dan een individu.
+++
Het eerste kerstfeest was ook een gebeurtenis van ingrijpende maatregelen en kleine
gebaren. De keizer besloot om een volkstelling te houden. Dat diende maar een belang:
inkomsten genereren. Als de keizer wist hoeveel belastingplichtigen er in een gebied
woonden, dan kon hij bepalen hoeveel een provincie moest opbrengen. Dan moest dat
gebied zelf maar uitzoeken hoe ze het bij elkaar kregen. In de praktijk werden daar tollenaars
voor ingezet. Deze ingrijpende maatregel zorgde ervoor dat Jozef en Maria naar hun
geboorteplaats van lang geleden moesten. Een millennium eerder was hun voorvader David
geboren in Bethlehem en daarom gingen ze daarheen. Een grote maatregel die het hele
leven op de kop zette. Maria en Jozef zullen zich hebben neergelegd bij het onvermijdelijke
van hun tijd. Zo gingen ze op pad.
Tegelijk is het een gebeurtenis van kleine gebaren op intermenselijk niveau. Jozef blijft
zorgen voor Maria, ook al heeft hij ongetwijfeld zijn gedachten gehad over de oorsprong van
dit kind. Toch neemt hij haar op en zorgt voor haar. Ze vinden een plek waar ze kunnen
rusten en slapen. Dat is waarschijnlijk geen stal geweest, zoals de traditie zegt. De meeste
mensen hadden in hun huis een stukje waar dieren stonden en ook een voerbak. Daar wordt
Jezus ingelegd, omdat de logeerkamer in dat huis al bezet is. Er is dus iemand die zijn huis
heeft geopend voor dit verwachtingsvolle stel. En natuurlijk zijn daar de herders die vol
eerbied en geloof op weg gaan om als eerste op kraambezoek te gaan. Allemaal kleine
daden van aandacht en zorg.
Het eerste kerstfeest is ook op nog een andere manier een ingrijpende maatregel. Vanuit
Gods perspectief is het de ultieme poging om de wereld te bereiken. Het is een nogal
ingrijpende maatregel dat de zoon van God ervoor kiest om de hemel achter te laten en
mens te worden. De bewoner van de hemel onderwerpt zich aan de wetmatigheden van de
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aarde. Dat is uniek. Het is Gods manier om hemel en aarde opnieuw met elkaar te
verbinden.
+++
Ingrijpende maatregelen en kleine gebaren. Dat lijkt me een samenvatting van het politieke
bedrijf. Maatregelen zijn altijd nodig om een samenleving in goede banen te leiden. Daarbij is
het van tijd tot tijd nodig om door te durven pakken, ook als dat gevolgen kan hebben voor
de levens van mensen. Samenleven heeft een prijs.
Tegelijk zijn het juist de kleine gebaren die het leven dragelijk en leefbaar maken. Zoals in
het Kerstverhaal het die aandacht is die in het oog springt, zo is het ook in ons alledaagse
bestaan. Met aandacht en zorg worden mensen gezien en weten zich gezien. Dat lijkt me in
dit jaar een bijzonder onderdeel van kerst.
Ik wens je een kerst toe met veel kleine gebaren, ondanks de ingrijpende maatregelen.
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Van zeven vette naar zeven magere jaren
Na zeven vette jaren zijn nu misschien wel de zeven magere jaren aangebroken. Tenminste
dat zou je wel denken als je kijkt naar de begroting van de Gemeente Harderwijk. Na jaren
van flinke investeringen waarbij druk is gewerkt aan het aangezicht van Harderwijk en
waarbij er veel voor onze inwoners gedaan is, lijkt deze tijd nu voorlopig voorbij. Is dat erg?
Wat het CDA betreft niet.
De inhoud voorop
Op 29 oktober jl. mocht ik voor het eerst als fractievoorzitter namens het CDA het debat over
de begroting voor mijn rekening nemen. Ik zie dat wel als een dingetje. Je wilt natuurlijk het
CDA-verhaal goed naar voren brengen en een goede indruk achterlaten. Stiekem hoop je
ook nog op een quote in de krant. Maar uiteindelijk gaat het om de inhoud en waar wij als
CDA met Harderwijk naar toe willen.
Geen makkelijke tijd. Maar er ontstaan ook mooie verbindingen in de samenleving
De insteek van mijn debatbijdrage was om positief te zijn ondanks de tijd waarin we leven en
een begroting die niet rooskleurig is. Ik merk namelijk dat, onder andere in de lokale politiek,
er best wel negatief sentiment heerst. Zeker ter rechterzijde van het CDA. Daar schieten we
niets mee op. Juist met een positieve, maar wel constructief-kritische, instelling komen we
verder. Er gebeuren namelijk ook veel mooie dingen, ook in een tijd als deze. Zoals mooie
samenwerkingen tussen lokale ondernemers en zorginitiatieven die hebben plaatsgevonden,
zoals die van Boodschappen Harderwijk. Prachtig! Hieruit blijkt dat als we de zaken samen
aanpakken, we veel verder komen.
Drie kernthema’s: samen, veilig en dichtbij
In mijn debatbijdrage heb ik voor het eerst ook onze nieuwe kernthema’s voor het voetlicht
gebracht: samen, veilig en dichtbij. Thema’s die ons houvast geven in ons handelen en die
ons moeten ondersteunen in de verdere opbouw van ons profiel richting de verkiezingen in
2022. Zéker in een tijd als deze.
2021: focus op kwaliteit van beleid en uitvoering
In mijn debatbijdrage heb ik aandacht gevraagd voor de kwaliteit van beleid en de uitwerking
daarvan. Afgelopen jaren zijn veel nieuwe projecten opgestart en is nieuw beleid geïnitieerd.
Helaas is een deel van deze projecten en beleid niet binnen de afgesproken termijn afgerond
of zelfs nog niet opgestart. In een aantal gevallen was de kwaliteit ook niet voldoende of
waren geen duidelijke doelstellingen afgesproken. Hierin ligt ook een rol voor de
gemeenteraad. Voorbeelden die ik heb genoemd zijn: van afval naar grondstof (VANG), de
Geluksroute, de Detailhandelsvisie en de uitwerking van één gezin één plan. Bij deze
voorbeelden hebben we het als gemeente echt laten liggen.
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Juist nu er weinig tot geen geld is voor nieuw beleid zijn wij als CDA van mening dat we
inzetten op de kwaliteit van beleid. Wat ons betreft geld dat juist voor de zorg. Eventuele
bezuinigingen mogen de zorg niet raken in de kwaliteit van zorg. Daar hebben wij altijd voor
gestaan als CDA en dat zullen we blijven doen.
Beter grip op Meerinzicht is nodig
Tijdens het debat heb ik ook aandacht gevraagd voor onze uitvoeringsorganisatie
Meerinzicht. Deze breidt steeds verder uit en we hebben als CDA het gevoel dat we de grip
en de regie hierop kwijtraken. Aankomend jaar zullen we deze organisatie beter onder de
loep nemen. Hierin worden we ondersteund met een onderzoek door de
Rekenkamercommissie.
De inzet van het CDA
Het CDA heeft zich bij de begroting ingezet o.a. voor geld voor de nieuwbouw van de
Voedselbank. Dit was geen makkelijk proces, maar het is ons wel gelukt om daar de handen
voor op elkaar te krijgen. We zijn daarnaast ook met een motie gekomen waarbij de insteek
is om als gemeente de regie te pakken als het gaat om mensen van werk naar werk te
helpen. Een belangrijk gegeven omdat in de sectoren: horeca, detailhandel en culturele
sector, mensen hun baan dreigen te verliezen. Terwijl in andere sectoren, zoals: onderwijs,
techniek en zorg men mensen te kort heeft.
Als laatste hebben we nog een idee in de gemeenteraad geopperd. Als CDA zouden we het
namelijk mooi vinden om, zodra we weer terug kunnen naar het “normale leven”, we als
gemeente samen met de stad een moment van herdenking en van viering organiseren. Stil
staan bij alles wat er zich tijdens deze pandemie zich heeft afgespeeld, maar dat we
daarnaast ook weer samen kunnen zijn en het leven kunnen vieren.
Al met al was het proces rondom de begroting heel anders dan andere jaren. Er was weinig
tot geen geld om te verdelen of om nieuwe initiatieven te starten. Dit zorgt voor meer
spanning, maar ook voor meer kleur en verschil tussen de partijen. Mijn insteek met de
fractie zal zijn om onze inwoners perspectief te bieden en actief in te spelen op de signalen
uit onze samenleving. Dit willen wij samen met onze inwoners doen, door dichtbij ze te staan
en te zorgen voor hun veiligheid.
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Voor het CDA is de persoonlijke campagne ontzettend belangrijk. Maar het ontmoeten
van mensen is heel moeilijk in coronatijd. We gaan op zoek naar die persoonlijke
campagne, want bij het CDA draait het om mensen.
Op straat praten met mensen als u en ik. Dat vind ik het mooiste van campagnevoeren. Gaat
u stemmen? Denkt u aan het CDA? Veel mensen lopen -soms hoofdschuddend – door.
Maar met degenen die stoppen voor een praatje heb je de leukste gespreken. Het draait
immers om de ontmoeting. Dit jaar zal de campagne – in aanloop naar de Tweede
Kamerverkiezingen -beslist anders zijn. En dat terwijl we graag campagne willen voeren voor
Andrea Oosting-Klock, onze plaatselijke “staartlijster”, of de Gelderse Jacco Geurts en EvertJan Slootweg. Hoe gaan we dat doen in coronatijd?
Natuurlijk vindt de campagne anno 2021 vooral plaats via Social media en op televisie. En
wie leest nou het foldertje dat mensen in handen gedrukt krijgen? Maar meer dan ooit zullen
we voor elke stem moeten strijden en zijn er veel mensen die niet vanzelf met de ideeën van
het CDA in aanraking komen. En is niet juist het CDA de partij bij uitstek om persoonlijk
contact met mensen te hebben. We zullen dus op zoek moeten gaan naar manieren waarop
we niet alleen digitaal, maar óók persoonlijk campagne kunnen voeren.
Bij een campagne vol ontmoetingen horen leuke attenties en bijeenkomsten. Juist in deze
tijd moeten wij ons best doen om elkaar veilig te ontmoeten. Om te luisteren en te praten
over de ambities van ons en onze partij, maar bovenal omdat de ontmoeting zo belangrijk is
binnen het CDA. Omdat het gezellig is, omdat het waardevol is, omdat de boodschap dan
blijft hangen. Want politiek gaat om mensen en dat geldt bij uitstek voor het CDA.
Dus wij gáán eropuit om mensen te ontmoeten. Met uitstekende kandidaten en een dijk van
een boodschap!
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Op 11 november hield het CDA Harderwijk-Hierden haar Najaars-Algemene
Ledenvergadering (ALV). Dit keer waren wij te gast in de Green Studio van Green Offices in
Harderwijk. Met dank aan de uitstekende faciliteiten konden we onze ALV uitzenden vanuit
de studio via Zoom. Eigenaar Richard van der Poll verzorgde de videomix van de
studiocamera's, presentatiemateriaal en de Zoom-meeting met ruim 30 leden. Een geweldige
manier om, ondanks de Coronabeperkingen, een ledenvergadering te houden.
Bestuursupdate
Voorzitter Rob Hammenga trapte af met een update vanuit het bestuur en bedankte Kitty van
der Elst voor haar bijdrage aan het bestuur in de afgelopen 3,5 jaar. Vervolgens werd John
Odinot door de leden unaniem gekozen als nieuw bestuurslid. Daarnaast is de begroting
voor 2021 vastgesteld.
Het verhaal van het CDA Harderwijk-Hierden
Fractievoorzitter Wilco Mazier vertelde het laatste nieuws uit de fractie en presenteerde 'Het
Verhaal van het CDA'; de politieke focus voor de fractie in de komende periode en opmaat
naar het verkiezingsprogramma voor 2022.
Input richting landelijke verkiezingen
Tot slot behandelde secretaris Cor Jan Korevaar het Concept Verkiezingsprogramma voor
de 2e Kamerverkiezingen. Een amendement van Matty Moggre over het softdrugbeleid werd
met ruime meerderheid aangenomen en zal worden ingediend. Vervolgens werd na een
spannende stemronde ook een wijziging op de Kandidatenlijst aangenomen. Beide
voorstellen worden in eerste instantie gestuurd naar het CDA Gelderland. Vanuit het CDA
Gelderland kunnen vervolgens de voorstellen richting het landelijk partijbureau worden
verstuurd.
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Er is reuring in de partij. Zowel landelijk met een onverwachte leiderschapswissel, als lokaal:
veel mooie initiatieven, nieuwe leden en eindejaarsacties.
Geslaagde digitale ALV en webinar
We kijken terug op een geslaagde digitale Ledenvergadering en webinar met (kandidaat)
Kamerleden Anne Kuik en Eline Vedder. Het verslag van de ALV vindt u op de website
Ledenvergadering November (cda.nl) en van het webinar op de website Webinar met
(kandidaat) Kamerleden Anne Kuik en Eline Vedder (cda.nl) en ook in deze nieuwsbrief.
Nieuwe leden
Opnieuw hebben we nieuwe leden mogen verwelkomen. In de volgende nieuwsbrief leest u
weer een kennismakingsinterview met één van hen. We zijn verheugd dat nieuwe leden ook
een actieve rol willen vervullen. Marvin Hop leidde de webinar en schreef het verslag.
Marianne Volaart ondersteunt inmiddels de fractie op het gebied van het sociaal domein.
Voorbereidingen verkiezingen 2022
De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op woensdag 16 maart 2022. Dat
lijkt nog ver weg, maar alle voorbereidingen starten begin 2021. Dit gaan we doen met drie
commissies. We hebben een commissie die zich gaat bezighouden met het schrijven van het
verkiezingsprogramma, een commissie voor het samenstellen van de kieslijst en een
commissie voor de campagne. Rond de zomervakantie leggen de commissies de uitkomsten
voor aan het bestuur en in het najaar aan de leden.
Meedenken en meedoen? Graag. Welkom!
Het is belangrijk dat het verhaal, dat wij als CDA te vertellen hebben, goed bekend wordt
gemaakt. Onze partij staat midden in de samenleving en vindt het belangrijk om de
verkiezingen samen vorm en inhoud te geven. Ben je lid van het CDA en wil je meedoen,
stuur dan voor eind december een mail naar het bestuur van het CDA
(secretaris.cdaharderwijk@gmail.com). Wij zien uit naar een mooie campagne en goede
uitslag!
Het bestuur is verder bezig met enkele jaareinde acties. U zult daar binnenkort meer van
zien.

Het bestuur kunt u bereiken via onze secretaris Cor Jan Korevaar
secretaris.cdaharderwijk@gmail.com
Dassenbergerhout 27
3845 HG Harderwijk
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“Of alle boeren op het CDA gaan stemmen? Ik denk het niet, en het CDA zal ook niet de
ultieme boerenpartij zijn.” Dat zegt kandidaat-Tweede Kamerlid en statenlid in Drenthe, Eline
Vedder tijdens de webinar van het CDA Harderwijk-Hierden. Vedder en Tweede Kamerlid
Anne Kuik gaven hun visie op de komende verkiezingen.
Huidige aandachtsgebieden
Kuik staat de volgende verkiezingen waarschijnlijk op plek vier op de kieslijst. Ze zet zich nu
in de Kamer in voor onder andere het middelbaar beroepsonderwijs. Daar is volgens haar
nog veel te halen. Bijvoorbeeld als het gaat om stages. “Je ziet met corona dat er nu heel
weinig stageplekken zijn. Hier praat ik over met de fractie en we zijn op zoek naar
oplossingen.”
Kuik, afkomstig uit Groningen, legde uit hoe zij haar regio meebrengt naar Den Haag. Het
gebied heeft soms aardbevingen en er is nog veel te winnen op het gebied van
bereikbaarheid en innovatie. “Met mijn aanwezigheid zorg ik ervoor dat dit hoog op de
agenda blijft staan.”
Onderdelen verkiezingsprogramma
Vedder schreef mee aan het landelijke verkiezingsprogramma. Met name de secties over de
landbouw. Zelf is ze ook agrariër. “Mijn kinderen zeggen dat ik iemand ben die van gesprek
naar gesprek gaat en overal wat van moet vinden. Daarnaast melk ik ook gewoon nog de
koeien.” Met haar ervaring als agrariër heeft ze gezorgd dat ze, samen met een team, een zo
goed en realistisch mogelijk plan heeft geschreven over waar het in de toekomst heen moet
met de landbouw. “Een boer doet investeringen voor een generatie. En houdt geen rekening
met één kabinetsperiode. Dat is natuurlijk een wereld van verschil.” Aldus Vedder.
Interactie tijdens webinar
Ook de aanwezige Harderwijkse CDA-leden waren erg enthousiast. “Welk punt uit het
verkiezingsprogramma moet als eerst gerealiseerd worden?” “Agrariërs klagen nog wel eens
over de overheid als onbetrouwbare partner, klopt dat?” “Hoe krijgt de politiek weer grip op
logge uitvoeringsinstanties?” Waren een aantal vragen die gesteld werden aan de gasten.
Op 17 maart 2021 worden de Tweede Kamerverkiezingen gehouden. Kuik en Vedder hopen
allebei op een zetel.

11

Ik ben John Odinot, geboren in Harderwijk. Ik ben opgegroeid in een open en warm gezin
met mijn ouders en twee zussen. Na de middelbare school leerde ik Erna Neijmeijer kennen
met wie ik getrouwd ben en twee zonen heb gekregen. Ons gezin, onze kerk en onze mooie
gemeente zijn voor mij de belangrijkste plekken waardoor ik me hier thuis voel.
Erna en ik werken beiden in het onderwijs; zij als docent muziek en ik als directeur op een
middelbare school in Kampen. We voelen ons beiden sterk betrokken bij jonge mensen.
Voor het levensgeluk van jongeren is het belangrijk dat ze opgroeien in een veilig gezin en
dat de samenleving belangstelling voor hen heeft. Als we ons in elkaar verdiepen, ontstaat er
vertrouwen en verbondenheid. Dit is belangrijk, want we moeten voor elkaar klaarstaan als
het nodig is.
Het CDA is een christelijke middenpartij die rekening houdt met verschillen. Voor mij is het
belangrijk dat iedereen zich welkom voelt in een partij en bereid is samen
verantwoordelijkheid te dragen. Natuurlijk zijn er altijd verschillen, maar het is juist de
uitdaging deze te overbruggen. We hebben de opdracht om de wereld zo mooi en
samenhorig mogelijk door te geven aan de toekomstige generaties.
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