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CDactueel

In het bedrijfsleven is het algemeen geac-
cepteerd dat een nieuwe bestuurder binnen 
100 dagen de balans heeft opgemaakt 
van de organisatie waar hij in dienst is 
getreden. Hij heeft zijn gesprekken gevoerd 
met de sleutelfiguren in de organisatie. Hij 
heeft de financiële organisatie doorgelicht, 
swot-analyses opgesteld en zijn koers uitge-
zet voor de komende 4 jaar. Hij heeft zijn 
targets bepaald en deze Smart gemaakt. 
Tot slot heeft hij zijn conclusies in de Raad 
van Bestuur en de Raad van Toezicht 
besproken en toegelicht.

Waarom gaat dat zo in het bedrijfsleven, 
maar niet in gemeenteland? In gemeente-
land is het gebruikelijk dat na de totstand-
koming van het coalitieakkoord, het nieuw 
samengestelde College een programma 
schrijft waarin zij aangeeft wat zij de 
komende 4 jaar wil bereiken.

Lees verder op pagina 2.

De CDA-fractie Aalsmeer ziet graag, dat de 
sloopzone aan de Oosteinderweg definitief 
wordt opgenomen in de Groene As, die 
alle grote en kleine natuurgebieden tussen 
Spaarnwoude en Amstelland verbindt. Dat 
werd duidelijk gemaakt tijdens de regiobij-
eenkomst Rijnland Zuidwest eind septem-
ber, waar de CDA-fractie op regiobezoek 
was. ,,Het CDA wil dat de gemeente een 
actievere rol vervult bij samenwerking in de 
regio’’, aldus raadslid Ton Smit.

Tijdens het bezoek werd ingegaan op de be-
tekenis van het ILG (Investeringsbudget Lan-
delijk Gebied) in de praktijk en voor de regio. 
Het ILG is een overkoepelende subsidiere-
geling voor de inrichting van het landelijk 
gebied. De provincie Noord-Holland stelt in 
dit kader geld ter beschikking voor projecten 
op het gebied van natuur, landbouw, recreatie, 
landschap, bodem, water en sociaaleconomi-
sche vitalisering van het landelijk gebied.

‘Goede zaak’
Ton Smit van het CDa, de enige aalsmeerse 
fractie die bij het regiobezoek was verte-
genwoordigd, vindt de ontwikkelingen 
op regionaal niveau een goede zaak. “Het 
CDa wil dat de gemeente een actievere rol 
vervult bij de samenwerking in de regio. Dit 
gebeurt al, maar kan en moet beter. Door 
vaker te communiceren over projecten, waar 
regionale samenwerking de leefbaarheid 
en bedrijvigheid bevordert, worden burgers 
en bedrijven ook op ideeën gebracht,” aldus 
Smit. 

Zijn collega Dirk van Willegen noemt in 
dit kader de groene as voor aalsmeer een 
belangrijk project. ,,De sloopzone van de 
Oosteinderweg lijkt hier in te worden mee-
genomen en dat is een goede zaak omdat 
het groen in het gebied op een efficiënte 
manier kan worden uitgebreid”, aldus CDa’er 
Van Willegen. ,,Voor de oevers en het bagge-
ren van de ringvaart heeft die groene as ook 
gevolgen, dus het is belangrijk dat we erover 
mee kunnen praten.’’

Voor projecten in het landelijk gebied 
bestaan veel verschillende subsidiemoge-
lijkheden, zo bleek tijdens het regiobezoek. 
Regelingen op provinciaal, landelijk en 
Europees niveau, voor projecten op het 
gebied van landschap, natuur, recreatie en 
een economisch sterk platteland. Het ILg is 
dé plek waar de provincie Noord-Holland al 
deze regelingen bij elkaar brengt.

De provincie Noord-Holland werkt samen 
met natuurbeherende organisaties, agrari-
ers, gemeenten en waterschappen aan een 
economisch sterk platteland met ruimte 
voor de natuur en uitgebreide mogelijkhe-
den voor recreatie. In de periode 2007-2013 
investeert de provincie 400 miljoen euro in 
projecten in het landelijk gebied.

‘Sloopzone in groene as’
i n H o u D
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Voorzitter Hermen de graaf deed in 
plaats daarvan verslag van de landelijke 
evaluatie over de verkiezingsuitslag. ,,De 
betrokkenheid en gedrevenheid van 
CDa-leden om hier sterker uit te komen, 
is groot’’, is zijn waarneming. 
Fractievoorzitter Jaap Overbeek praatte 
de leden bij over de lokale politiek. De 
nieuw aangetreden fractie is enthousi-
ast begonnen aan een belangrijke pe-
riode, waarin het gemeentelijk bestuur 
voor grote uitdagingen staat. ,,Iedereen 
gaat de gevolgen ondervinden van de 
bezuinigingen.’’

Samen met de afdeling Uithoorn zijn 
de jongste aalsmeerse CDa’ers Paul 
Verburg, guido Poesiat en Robbert-Jan 
van Duijn aan de slag om een CDJa op 
te richten. Een hoopgevend signaal, zo 
werd aan het eind van de vergadering 
vastgesteld.

Oud-voorzitter Bep Heemkerk riep de 
leden op het CDa bij de verkiezingen 
volgend jaar voluit te steunen én de 
aalsmeerse kandidaat Hermen de graaf, 
die op de tiende plaats staat op de voor-
lopige lijst. Heemskerk gaat voorlopig 
het secretariaat waarnemen, omdat 
Sietze Fokkema om privé-redenen heeft 
moeten besluiten deze functie neer te 
leggen. Hij werd voor zijn activiteiten 
door de ledenvergadering bedankt.

Landelijke politiek
CDa Tweede Kamerlid Sybrand van 
Haersma Buma, die door het bestuur 
was uitgenodigd de leden in aalsmeer 
en Kudelstaart bij te praten over de 
landelijke politiek, was vanwege de 
bespreking over het concept regeer- en 
gedoogakkoord verhinderd. Lang en 
nog tijdens de vergadering zag het er-
naar uit, dat hij alsnog kon komen maar 
de politieke realiteit bleek weerbarstig.

ties zijn voor het gemeentefonds in het al-
gemeen en voor Aalsmeer in het bijzonder. 
Het zal waarschijnlijk 2011 zijn voordat er 
een Collegeprogramma aan de Raad zal 
kunnen worden voorgelegd. In oktober 
weten we hoe het College denkt de begro-
ting 2011 sluitend te krijgen. We maken 
ons op voor een zware periode waarin 
veel voorzieningen in Aalsmeer zullen 
sneuvelen. Iedere burger in Aalsmeer zal 
de consequenties hiervan merken. 

Als fractievoorzitter en woordvoerder 
financiën zal ik mij inzetten voor een eer-
lijke verdeling van de pijn en het ontzien 
van de kwetsbaren in de samenleving 
(gehandicapten, minima, ouderen zonder 
of met klein pensioen). 

Jaap Overbeek
Fractievoorzitter

Het CDA Aalsmeer gaat amendemen-
ten indienen op het concept verkie-
zingsprogramma voor de verkiezin-
gen van provinciale staten, die op 2 
maart 2011 worden gehouden. Dat 
besloot de algemene ledenvergade-
ring op 29 september. Gastspreker 
Sybrand van Haersma Buma moest 
vanwege de bespreking van het con-
cept regeer- en gedoogakkoord in de 
CDA Tweede Kamer- fractie verstek 
laten gaan op deze bijzondere, goed 
bezochte bijeenkomst.

Zo’n dertig CDa-leden kwamen naar de 
vergadering in het Dorpshuis in Kudel-
staart. Het concept verkiezingsprogram-
ma ‘Topsteden, prachtdorpen in het 
Noord-Hollands landschap’ kreeg van 
de leden een goede beoordeling voor 
de heldere, duidelijke taal. Maar de aals-
meerse- en Kudelstaartse leden stellen 
ook amendementen voor. Twijfels zijn 
er over de legitimiteit van de stadsre-
gio (vroeger ROa geheten), de balans 
tussen economische bedrijvigheid en 
leefbaarheid moet beter worden ver-
woord en de greenport nadrukkelijker 
gepositioneerd. 

Het College van B&W van de gemeente 
Aalsmeer heeft besloten dat er voorlopig 
geen Collegeprogramma zal worden 
opgesteld. Waarop moet je de financiële 
haalbaarheid hiervan toetsen als je nog 
niet weet hoe de landelijke bezuinigingen 
het gemeentefonds zal raken? Wat kan je 
wel en wat niet realiseren van je idealen? 

Eerst wordt gewacht op de uitkomsten 
van de formatie in Den Haag, de financi-
ele plannen van een nieuw kabinet en de 
aangepaste begroting 2011. Pas daarna 
kan bekeken worden wat de consequen-

CDa aalsmeer bespreekt verkiezingsprogramma

(Vervolg) De eerste 100 dagen...
Het CDActueel is een initiatief van 
het CDA Aalsmeer. Deze nieuwsbrief 
zal  ééns per tweemaanden uitgege-
ven  worden onder leden. Via deze 
digitale nieuwsbrief houden we u op 
de hoogte van alle ontwikkelingen 
rondom het CDA Aalsmeer.

Heeft u vragen of opmerkingen naar 
aanleiding van deze nieuwsbrief, 
dan kunt u een e-mail sturen naar 
cdactueel@live.nl. ook kunt u zicht 
via dit e-mailadres zich afmelden voor 
de nieuwsbrief. Voor overige vragen 
kunt u terecht op onze website (www.
aalsmeer.cda.nl), hier vindt u meer 
informatie en contactgegevens.

Volgende in CDActueel
De volgende nieuwsbrief zal op 2 
december verschijnen en bevat o.m. 
de volgende onderwerpen:
- interview Wethouder Ad Verburg
- Het laatste nieuws en columns

CDactueel aalsmeer?
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politiek waren ook voor. De provinciale 
vergadering van Noord-Holland was niet 
zo’n boeiende bijeenkomst als het inmid-
dels historische congres de dag erna in 
Arnhem, maar werkte wel verhelderend.   
 
Op basis hiervan (en er is veel en veel meer 
over te zeggen): principiële ruimte, een 
prima programma en een correct proces, 
heb ik tijdens het congres uiteindelijk voor 
gestemd: letterlijk: voor- deel van de twij-
fel. En twijfel... is de grootste zekerheid.
 
Nu maar hopen en waar we dat kunnen, 
meewerken aan een beter Nederland. 
Voor nu en voor de komende generaties! 
Daar hebben we alle CDA’ers bij nodig. 

Hermen de graaf
Voorzitter

Het programma
Het huidige concept regeerakkoord is 
gegeven de situatie waar Nederland 
voor staat en wat het CDA in het pro-
gramma had, prima. Tuurlijk zijn er 
dingen de beter kunnen, maar dat heb 
je altijd. Een voorbeeld, door mij ook 
aangehaald tijdens de vergadering van 
het CDA-Noord-Holland op 1 oktober, is 
dat Aalsmeer e.o. als greenport ook moet 
worden meegenomen - overigens hulde 
voor het maximaal faciliteren van clusters, 
zoals de greenports, Schiphol, Food Valley 
en uiteraard ook Seed Valley in het mooie 
West-Friesland.
 
De principes
Tot 1 oktober had ik gedacht nee te zul-
len stemmen, al voegde ik er in de loop 
van de tijd wel een steeds nadrukkelijker 
‘tenzij’ aan toe. Twee moslim CDA’ers die 
ik ken (toegegeven, het zijn er niet zoveel) 
en ik er naar vroeg, vertelden me achter 
het akkoord te kunnen staani. Jongeren 
in het CDA, ook actief in de (plaatselijke) 

‘Constructieve Discussie  
  appelleert’

De klap na de landelijke verkiezingen dreunt nog 
na en het wegzakken naar 21 zetels in de Tweede
Kamer is nog lang niet verwerkt. Meteen na de 
verkiezingen hebben we als CDA Aalsmeer een 
brief naar het partijbestuur en de Tweede Kamer-
fractie gestuurd. We hebben daarin gepleit voor 
een diepgaande herbezinning, vanuit een rol 
in de oppositie en we hebben ons uitgesproken 
tegen samenwerking met de toenmalige PVV.

Discussie op alle fronten
Het is anders gelopen, maar de diepgaande discussie 
wordt op alle fronten gevoerd. Landelijk, provinciaal, 
regionaal, lokaal, in de kantine en aan de keukenta-
fel. Als CDA Aalsmeer zijn we daar ook bij betrokken. 
Half augustus was ik zelf bij een van de sessies onder 
leiding van waarnemend voorzitter Henk Bleker op 
het partijbureau, in september was ik bij een van de 
gesprekken die de evaluatiecommissie ‘Frissen’ in het 
land organiseerde. Gevoed door gesprekken in ons 
afdelingsbestuur, het regionaal overleg, de fractie, 
bij de CDA-cursus die ik volg en vooral de talloze 
gesprekken met vrienden, familie, buren en kennissen 
- zelfs familie uit Canada!

Enorme gedrevenheid
Een rode lijn is er nog niet te trekken en de analyse 
over het verlies wordt vertroebeld (of verhelderd?) 
door het nieuws over de formatie. Wat mij wel 
opvalt, is de enorme gedrevenheid van CDA’ers. 
De wil om naar elkaar te luisteren en de open-
heid. De trouw aan de partij en de herijking van de 
christen-democratische beginselen. De opkomst bij 
de bijeenkomsten. De motivatie om te achterhalen, 
hoe het zover heeft kunnen komen. Het besef, dat 
we wellicht electoraal boven onze stand hebben 
geleefd.

Hier komen we sterker uit
De discussies en de bevlogenheid waarmee deze 
wordt gevoerd, sterken mij in de gedachte dat het 
CDA hier sterker uit gaat komen. Wanneer weet ik 
nog niet. Hoeveel sterker, weet ik ook nog niet. Maar 
als we elkaar vast weten te houden en in dialoog 
blijven, gaat dat lukken. Er zijn nog maar weinig ze-
kerheden in het leven, maar dat staat vast. Wat mij 
betreft hoort daar ook een herbezinning bij op onze 
grondbeginselen. Ik hoop daarbij op een grotere 
openheid. Openheid voor meer overtuigingen dan 
alleen de christendemocratische en ook voor niet-
religieus geïnspireerde beweegredenen.

COLUMN

Vóór - deel van de twijfel
Uiteindelijk heb ik ook vóór het regeerak-
koord gestemd van VVD en CDA, met 
gedoogsteun van de PVV. Als ik de film 
zo terugkijk, zijn er drie sporen geweest 
waarlangs ik van mening ben veranderd. 
Want aanvankelijk en direct na de verkie-
zingen, was ik tegen een constructie met 
de PVV.
 
Het proces
direct na de verkiezingen koos het CDA 
voor de luwte, terecht. Pas toen Cohen een 
middenkabinet van PvdA, CDA en VVD 
blokkeerde, is de huidige variant in beeld 
gekomen, wie had dat gedacht? Deze is 
voor de verkiezingen in geen enkele voor-
beschouwing naar voren gekomen! Toen 
de onderhandelingen tussen VVD, CDA 
en PVV waren gestart, heb ik op basis van 
de bezwaren die ik had, toch gezegd: dit 
moet worden afgemaakt en op resultaat 
worden beoordeeld.Het CDA heeft geen 
enkele partij uitgesloten, dan moet dit nu 
ook niet.

Hermen de graaf
Voorzitter
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Eerste en Tweede Kamer en het Europees 
Parlement. Uiteraard hanteert het CDa een 
selectieprocedure om de meest geschikte 
kandidaten te selecteren. Met uw kennis van 
aalsmeer kunt u een belangrijke bijdrage 
leveren aan het denken over en werken aan 
de toekomst van onze gemeente.

Voor € 12,- per kwartaal bent u lid van het 
CDa. 

Vul de bon hieronder in en stuur hem op naar:
CDA, Antwoordnummer 1700, 2501 WB  
Den Haag (postzegel niet nodig!)

aanmelden via het internet kan natuurlijk 
ook: www.cda.nl/lidworden

Bent u geïnteresseerd in wat er om u heen 
gebeurt? Twijfel dan niet langer; de politiek 
is iets voor u. Wij zijn een vereniging voor 
mensen zoals u. Mensen die graag meeden-
ken over de toekomst. als lid steunt u de 
christendemocratie en kunt u actief meewer-
ken om deze in stand te houden. U bent dan 
betrokken bij de dagelijkse gang van zaken 
in de partij. 

Elk CDa-lid heeft spreek- en stemrecht in de 
gemeentelijke afdeling, de provinciale afde-
ling en tijdens het landelijk Partijcongres. 
U kunt dus over alle onderwerpen die in 
stemming komen meebeslissen. Elk CDa-lid 
kan zich namens het CDa verkiesbaar stellen 
voor de gemeenteraad, de Provinciale Staten, 

Agenda oktober
7 Oktober - 20:00 uur 
Beraad en Raad  
gemeentehuis aalsmeer

11 Oktober - 20:00 uur 
Presidium 
gemeentehuis aalsmeer

 
21 Oktober - 20:00 uur 
Beraad en Raad 
gemeentehuis aalsmeer
 
 
25 Oktober - 20:00 uur 
Presidium 
gemeentehuis aalsmeer
 
 
Voor meer informatie:  
http://www.aalsmeer.cda.nl
 

Volgende CDactueel  
2 december a.s.

Deze digitale nieuwsbrief
wordt u aangeboden door het

CDA Aalsmeer.

www.aalsmeer.cda.nl

  Ik word lid van het CDa
  Ik word proeflid van het CDa

naam  m/v

Adres 

Postcode

Woonplaats

Telefoon

E-mail

Geboortedatum

als welkomstgeschenk wil ik graag:
 De smaak van het CDa, boek met recepten van CDA’ers
 Gratis een Speciale Editie van het weekblad Elsevier 
 Dat het CDA 5 euro overmaakt aan de Cliniclowns
 niets ontvangen

Aanmelden kan ook via  www.cda.nl/lidworden

Word lid van het CDa aalsmeer

Fractie CDa aalsmeer

Jaap overbeek 
Fractievoorzitter

Ton Smit

ines van der Boon-Hulsbos

Dirk van Willegen

Richard (Eppo)  
Buskermolen

Martien Maarse 
Fractie-assistent

Robbert-Jan van Duijn

Paul van Soelen 
Fractie-assistent


