
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kandidatenlijst CDA; Verkiezingen op 21 maart 2018 
Wethouder Margo van de Fliert wordt in Scherpenzeel de nieuwe lijsttrekker van het CDA bij de komende 
gemeenteraadsverkiezingen. De kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma zijn maandagavond in de al-
gemene ledenvergadering vastgesteld. 
De door de leden unaniem verkozen Van de Fliert zegt zeer vereerd te 
zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen de kar voor het CDA te mogen 
gaan trekken. De huidige kopman van de CDA-fractie Johan Slappendel 
heeft geen aspiraties voor een volgende termijn; hij heeft zich beschikbaar 
gesteld voor lijstduwer en staat op de laatste plaats.  
De tweede plaats op de CDA-lijst is voor een nieuw politiek gezicht: Peter 
Klaassen. Huidig CDA-raadslid Hein Dekker staat op plaats drie, gevolgd door Carlijn van de Wetering op 
plaats vier. Ervaring naast nieuw aanstormend talent! 
In het verkiezingsprogramma voor maart 2018 richt het CDA zich vooral op het behoud van de goede voor-
zieningen in het dorp, zoals De Breehoek en het zwembad. Verder is er aandacht voor voldoende woningen 
in Scherpenzeel, ook voor starters. Openbaar groen wordt voor het CDA ook een belangrijke speerpunt in de 
verkiezingen. Men wil geen bezuinigingen meer op groen en meer ruimte voor speelplaatsen. Daarnaast 
staat het CDA voor een gezond financieel beleid om belastingverhogingen voor de burgers te voorkomen. 
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Populisme 
In de politiek doet zich steeds meer het verschijnsel voor dat we popu-
lisme noemen. Populisten menen dat alleen hun beweging/partij weet 
wat er leeft onder de bevolking en dat alleen zij de sleutel hebben tot 
succes. Elke stem op een andere partij wordt daarbij als verloren be-
schouwd: contraproductief; achterhaald, ouderwets etc. 
Het is niet netjes om politieke partijen in ons eigen Scherpenzeel te be-
tichten van populistisch gedrag. Dat doen we dus ook niet. Wel valt het 
me op dat er in de gemeenteraad vaak voor de kijk- en luistercijfers 
gesproken wordt. De verkiezingen komen dichterbij en de schaduw van 
de nieuwe zetelverdeling werpt zich al vooruit. Is het nodig om in de 
naam van je partij 'Scherpenzeel' te verwerken (zoals PS) of gemeente 
Scherpenzeel (zoals GBS)? Dat lijkt me niet. Als je alle partijprogram-
ma's naast elkaar zou leggen, dan is het verbazingwekkend hoe dicht 
alles bij elkaar ligt. Het CDA komt al jaren op voor de belangen van alle 
Scherpenzelers. Daar hebben we geen nieuwe naam voor nodig en 
zeker geen vooringenomen houding richting de kiezer. 

 

Het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO): (particulieren komen met een bouwplan)  
In de Scherpenzeelse Krant heeft natuurlijk iedereen het artikel gelezen over het integriteitsonderzoek 
naar enkele CDA-leden. Het onderzoek is ondertussen uitgevoerd en het verslag kan iedereen lezen. Uit 
het onderzoek blijkt dat Johan Slappendel en Jan van Kampen volledig worden vrijgepleit en dat de vin-
ger juist wordt gewezen naar leden van GemeenteBelangen! Beide CDA'ers hebben op tijd aangegeven 
te participeren in het CPO en wilden met de mededeling in de gemeenteraad juist aangeven dat ze bij 
eventuele stemmingen belanghebbende zijn en dus geen objectieve stellingname konden innemen. Voor 
de vergadering was de ledenlijst van het CPO trouwens al weken bekend op het gemeentehuis. Niks 
geen geheimhouding of achterkamertjespolitiek, zoals geïnsinueerd door GBS! 
Het rapport van de heer Schaap van bureau Capra is overduidelijk. De feiten in het rapport kloppen. Het 
pleit de CDA-leden volledig vrij van belangenverstrengeling en van schending van de integriteit. Gemeen-
teBelangen Scherpenzeel komt er op de laatste pagina van het rapport juist slecht vanaf. Hen wordt te-
recht wantrouwen verweten. Om dat te verhullen gaan ze door met insinuaties en verdachtmakingen wat 
betreft het rapport. Alsof het rapport, waar ze zelf om hebben gevraagd, niet geschreven zou zijn en alsof 
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Afvalscheiding; een soap?  
In september 2016 heeft de raad ingestemd met het zogenaamde Grondstoffenbeleidsplan. De bedoeling 
was dat er met ingang van 1 januari 2018 een lager basistarief zou gaan gelden voor de Afvalstoffenheffing, 
maar dat er extra moest worden betaald per keer dat je de grijze kliko wilde laten legen. De merkwaardige 
gedachte hierachter was dat we het afval hierdoor beter zouden gaan scheiden. Deze eerste stap zou wel 
€ 56.000 per jaar extra administratieve en andere kosten met zich meebrengen. Bij de tweede stap, vanaf 
2019, wordt het grijze afval nog maar 1 x per 4 weken opgehaald. Dit brengt € 86.000 extra administratieve 
kosten met zich mee. De CDA-fractie heeft in 2016 krachtig gepleit voor uitstel van deze maatregelen en 
eerst eens te beginnen met een uitgekiende communicatiestrategie. We suggereerden een meldpunt in te 
stellen waar burgers vragen en ideeën kwijt kunnen en maandelijks in de Scherpenzeelse Krant een aantal 
vragen te behandelen en tips te geven. Want wie twijfelt niet regelmatig bij het scheiden van zijn afval? He-
laas kregen we toen geen steun van andere fracties. Maar nu kwamen de tarieven aan de orde. En bleek de 
voorlichting en communicatie hierover ondermaats. Het afgelopen jaar geen stimulerende stukken over afval-
scheiding op de gemeentepagina en geen communicatie over de ophanden zijnde veranderingen. Alleen half 
december een foldertje dat lang niet overal bezorgd blijkt te zijn. Weinig partijen bleken nu enthousiast over 
de verandering van de tarieven. Na veel discussie werd uiteindelijk het voorstel voor de afvalstoffenheffing 
2018 verworpen door toedoen van CDA, GBS, VVD en PRO. De oude tarieven blijven nu voorlopig gelden. 

 
 
 
 
 
 
 
Kandidatenlijst CDA gemeenteraad 2018 (onder voorbehoud van kleine wijzigingen)  
1. Margo van de Fliert-Klein  7. Marijn Boom 13. Tim de Groot 

2. Peter Klaassen   8. Bertine van Kampen-vd Brandhof 14. Wouter van de Fliert 

3. Hein Dekker  9. Gert van Ginkel 15. Wim Schimmel 

4. Carlijn van de Wetering  10. Jorrit Kamphorst 16. Kirsten Reijneveld 

5. Jan van Kampen  11. Wilco Roebersen 17. Henny Maat 

6. Chris van den Berg 12. Dick Geurts 18. Johan Slappendel 

 
Enkele slogans uit het verkiezingsprogramma 2018-2022 van het CDA: 
Bestuur en 
Organisatie 

Het CDA streeft naar een krachtige samenwerking binnen de regio 
FoodValley  

Volkshuisvesting Bouwen voor elk inkomen en elke leeftijd in een groene omgeving 
 

Financiën Zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld! 
 

Volksgezondheid Bevorderen van een gezond leefklimaat 
 

 
 
 

 

Bezoek de site van het CDA:   https://www.cda.nl/gelderland/scherpenzeel 

 

Verkiezingen  
Gemeenteraad 

Woensdag 21 maart 2018 

Stem CDA 
 

hun aantijgingen niet zijn ontkracht na dit objectieve onderzoek. Dat wantrouwen ging zelfs na verschijnen 
van het rapport gewoon door: vertrouwelijke stukken, bestemd voor de burgemeester moesten, onder 
dreiging van een WOB-verzoek, ter inzage worden gelegd. 
 
(N.B. Het volledige rapport bureau Capra en de openbare reactie van het CDA is te lezen op onze site). 

Prettige jaarwis-

seling en een 

voorspoedig 

2018 
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