
advertorial

Het CDA blijft uw betrouwbare partner…..

Je kunt in je familie, in je buurt of in je dorp nu eenmaal 
niet volhouden dat je het in je eentje wel kunt redden, dat 
je de ander niet nodig hebt. De school, het dorpshuis, de 
voetbalclub of de kerk enz. enz.. , we hebben het allemaal 
met elkaar uit de grond gestampt, gewoon door samen 
aan te pakken.
In de aanloop naar de verkiezingen van 12 september 
2012 roepen alle lijsttrekkers om het hardst dat we het 
zonder hen echt niet redden. De ene partij is de redding 
voor de werkelozen, de andere partij is de redding voor 
de bankiers, nog weer een andere partij schoffeert alle 
immigranten en de euro. Natuurlijk staan er in het landelijk 
CDA-programma best wel een paar zaken waar ik anders 
over denk maar als geheel scoort mijn partij een dikke 8.5!
Want het CDA gaat er van uit dat we verantwoordelijkheid 
willen dragen voor elkaar, voor een goede scholing en 
opleiding, dat we werken naar vermogen, dat we een ver-
zorgde oude dag kunnen hebben, kortom dat we als sa-
menleving niet tekort schieten. In onze visie voelen werk-
nemers zich verantwoordelijk voor hun bedrijf en voelen 
werkgevers zich verantwoordelijk voor hun werknemers. 
Ambtenaren zijn er voor de inwoners en niet andersom! 
Da’s misschien niet populair in onze egoïstische samenle-
ving, maar wel hartstikke noodzakelijk!!

Balkenende waarschuwde al voor het onbegrijpelijke 
graaien van topmensen van banken, van topmensen van 
liefdadige instellingen, van topmensen van woningcorpo-
raties en vult u zelf maar in. De criminelen worden rijkelijk 
beloond in dit land maar de bijstandsmoeder wordt ge-

straft als ze een extraatje krijgt. Hier zijn we met elkaar 
tekortgeschoten in de ban van het “grote zakkenvullen”.
De Balkenende-norm werd weggehoond maar inmiddels 
wordt begrepen wat hij bedoelde.
Het CDA blijft ondanks alles rustig op koers, een sta-
biele middenpartij waar de normale Nederlander zich thuis 
voelt. Nee, we zitten al tientallen jaren niet meer met z’n 
allen op de eerste rij in de kerk, maar de eeuwenlange 
zorg voor elkaar, dat zit in onze genen, dat poets je niet 
meer weg. 

In onze Gemeente Overbetuwe hebben we dat als CDA 
laten zien doordat we opkomen voor de samenleving als 
geheel, voor de mensen in de kernen en voor de mensen 
in het buitengebied. Vanuit deze visie konden we dan ook 
geen verantwoordelijkheid meer dragen voor een, maat-
schappelijk volkomen onverantwoord en onnodig kost-
baar Gemeentehuis, ook wel “HdG” genoemd! 
Waar we wel verantwoordelijk voor wilden zijn was een 
gemeentelijke overheid die zorg draagt voor alle inwoners 
en voor alle kernen van onze gemeente. Een overheid die 
dienstbaar is aan alle inwoners en die de inwoners niet als 
melkkoe laat opdraaien voor onnodige prestige-projecten. 
Daar gaat het CDA voor, in onze Gemeente maar zeker 
ook in Nederland.

Stem daarom op 12 september voor verantwoordelijkheid 
en respect, stem dus CDA!!

                Jan van Baal

Het CDA staat voor alle waarden die we van onze katholieke of protestantse (voor)

ouders hebben meegekregen. Soms lijkt het erop dat we niet meer durven te zeggen 

dat we blij zijn dat we binnen een katholiek of protestants gezin zijn opgegroeid. Dat 

we niet meer durven toe te geven dat we veel geleerd hebben van de manier waarop 

we met elkaar zijn opgegroeid in de dorpen en steden.


