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“De fractie van het CDA is blij dat er 
na herhaalde verzoeken nu een notitie 
ligt, die mogelijkheden biedt om op een 
humane manier het voor Aalsmeer moei-
lijke dossier van het woonarkenbeleid tot 
een goed einde te brengen.

In de jaren 50 lagen verspreid in onze  
waterrijke gemeente Aalsmeer al woon-
arken. Woonarken die in eerste plaats be-
doeld waren voor tijdelijke bewoning, want 
toen was er al een tekort aan woningen 
voor trouwlustige Aalsmeerse jongeren.

Lees verder op pagina 2

,,Hoe ver moet en kan de overheid gaan 
in haar rol als facilitator en waar begint 
de rol voor de maatschappelijke orga-
nisatie en de samenleving?’’ Dat was de 
rode draad tijdens de eerste bijeenkomst 
van de CDA-klankbordgroep Voorzienin-
gen/Financiën van de afdeling Aalsmeer 
op 19 januari. De klankbordgroepen van 
het CDA Aalsmeer geven de fractie extra 
input op verschillende beleidsterreinen. 
Voor de CDA-leden van de gemeenteraad 
zijn de klankbordgroepen een platform 
om ideeën uit te wisselen.

,,Deze eerste bijeenkomst van de klank-
bordgroep Voorzieningen en Financiën was 
interessant. Enerzijds kwam de urgentie 
naar voren om heel goed naar de financiële 
positie van de gemeente te kijken. Hoe 
gaan we om met het dreigende tekort op de 
gemeentelijke begroting en creëren we toch 
ruimte voor nieuw beleid? anderzijds willen 
we als CDa ook een overheid, die pal staat 
voor de kwetsbaren in de samenleving’’, 
aldus bestuurslid arie de Vos van het CDa 
aalsmeer.

Kracht samenleving
Fractievoorzitter Jaap Overbeek gaf tijdens 
de bijeenkomst, waarbij naast leden van de 
klankbordgroep ook vijf CDa-fractieleden 
aanwezig waren, ook een presentatie over 
de veranderende rol van de overheid. 
,,Investeren in de kracht van de samenleving 
is een uitgangspunt, dat prima past bij het 
gedachtegoed van het CDa. Van zorgen 
‘voor’, naar zorgen ‘dat’. Niet meer laten 
leunen, maar steunen. En van hangmat naar 
vangnet’’, illustreerde Overbeek de nieuwe 
rol van ook de gemeentelijke overheid. 
De Vos: ,,Bij die veranderende rol en de 
financiën staan onze bestuurders voor moei-
lijke beslissingen. Over bibliotheken en over 
wijkvoorzieningen. Over ‘Tafeltje Dekje’ en 
zwembaden. De CDa-fractie gaat de proble-
men beslist niet uit de weg en houdt bij de 
standpuntbepaling zeker rekening met de 
mening van de klankbordgroep’’.

Naast Voorzieningen/Financiën is er ook 
een plaatselijke CDa-klankbordgroep voor 
Verkeer en Vervoer, Ruimtelijke Ordening en 
werken jongeren aan de oprichting van het 
CDJa. Bewoners van aalsmeer en Kudel-
staart die hierin mee willen draaien, kunnen 
reageren via de site www.aalsmeer.cda.nl.

Klankbordgroep en fractie 
buigen zich over financiën

inhoud

Woonarkenbeleid in de 
gemeente aalsmeer

aalsmeer
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aldus Hermen de graaf. ,,De kick-off van 
onze campagne op 21 januari, waarbij 
Bep Heemskerk, arie de Vos, Robbert-Jan 
van Duijn en ik aanwezig waren, was een 
prachtige start met een boeiende speech 
van minister Donner. Echt inspirerend, 
net als het verhaal van Jaap Bond.’’

er een nieuwe tulp wordt gedoopt!
De verkiezingen zijn op woensdag 2 
maart. ,,Voor bewoners en bedrijven 
heeft het CDa Noord-Holland veel be-
reikt. Daar willen we versterkt mee door-
gaan. Denk vooral aan bereikbaarheid, 
aan economie en aan duurzaamheid’’, 

De campagne voor de verkiezingen 
voor Provinciale Staten begint op 
stoom te komen. Alle leden hebben 
affiches ontvangen bij het december-
nummer van het tijdschrift cda.nl, de 
gemeentelijke én eigen CDA-borden 
zijn ingezet en er komen ‘driehoeks-
borden’ met de Aalsmeerse/Kudel-
staartse kandidaat Hermen de Graaf.

Hang de affiches op en wilt u er meer, 
één telefoontje is genoeg: 0297-321538. 
Ook met ideeën en suggesties voor de 
campagne kunt u bellen of mailen via 
website www.aalsmeer.cda.nl.

‘Versterkt doorgaan’
Op 19 en 26 februari gaan we als CDa 
aalsmeer flyeren in winkelcentra en op 
maandag 21 februari komt onze lijsttrek-
ker Jaap Bond naar de regio en bezoekt 
hij natuurlijk ook aalsmeer. Vrijwilligers 
worden in het zonnetje gezet, er is 
uitgebreid aandacht voor de greenport 
aalsmeer en er gaat zelfs het gerucht dat 

In 1990 en 1995 zijn er vanuit het 
college van B en W pogingen onder-
nomen om enige structuur te brengen 
in het woonarkenbeleid, maar door 
de complexiteit en het niet handha-
ven van de regels uit 1988 zijn deze 
notities nooit door de toenmalige 
raden vastgesteld. Zodat tot op heden 
de sterk verouderde en niet meer te 
handhaven woonschepenverordening 
1988 nog van kracht is.

Eindelijk een beeld
Om nu eindelijk eens meer duidelijk-
heid in deze materie te scheppen en de 
steeds toenemende illegaliteit en wil-
lekeur aan banden te leggen, heeft het 
huidige college na uitvoerig onder-
zoek, een nota van uitgangspunten 
voor het bestemmingsplan woonsche-
pen in Aalsmeer gemaakt. Hierbij is 
ook in beeld gebracht het inmiddels 
steeds groter aantal woonschepen, 
volgens laatste tellingen 462 stuks, 
waarvan een fiks aantal geen perma-
nente of recreatievergunning heeft. 
Deze nota is op 18 januari 2011 vrijge-
geven voor publicatie en is te down-
loaden vanaf de gemeentesite.

Doe mee met campagne Provinciale Staten

(Vervolg)  Woonarkenbeleid in de gemeente aalsmeer
Vooral de Uiterweg met zijn waterrijke 
omgeving en mooie doorkijkjes naar 
de Westeinderplas was een favoriete 
lokatie. Waren in het begin de aantal-
len nog te overzien, met het verstrijken 
van de jaren en het bijzondere van het 
wonen op het water, nam het aantal 
snel toe. Ook voor de recreatie was het 
bijzonder om in de zomermaanden 
aan de plas te wonen. En in menig 
jachthaven aan de Uiterweg liggen de 
recreatiearken afgemeerd.

In 1988 vond de toenmalige gemeen-
teraad, dat het niet te vrijblijvend 
moest zijn, maar dat er regels moesten 
komen, zodat het wonen op het water 
niet te aantrekkelijk werd gemaakt. 
Want het viel nog steeds onder de wet 
op woonwagens en woonschepen. 
En op 6 september 1988 kwam er een 
Woonschepenverordening waarin 
onder meer de afmetingen stonden 
vermeld. Maar zoals met alle regels 
waren er ook in speciale gevallen ont-
heffingen in maatvoering mogelijk. 
Hier werd dan ook dankbaar gebruik 
van gemaakt zodat er tot op heden 
villaatjes met allerlei bijzondere vor-
men aan de plas zijn waar te nemen.

De nota moet handvatten bieden om 
een werkbaar plan te maken en om 
willekeur en niet gewenste situaties 
tegen te gaan. Men steekt de hand 
ook in eigen boezem. Een zinsnede 
uit het rapport luidt: ‘Legaliseren 
wat kan, handhaven wat moet. Er 
zal indien mogelijk coulant worden 
omgegaan met langdurig gedoogde 
situaties.’ In februari zal de notitie 
in het beraad in een eerste termijn 
behandeld worden.

Ton Smit
Raadslid

Foto: Minister Donner in gesprek met Hermen de graaf (links) en Meino Schraal. 
Zij zijn beide kandidaat voor Provinciale Staten, die op 2 maart worden gekozen.

https://www.cda.nl/Aalsmeer/Service___contact/Contact.aspx
http://www.aalsmeer.nl/Actueel/Bestemmingsplannen/Bestemmingsplan_Woonschepen_Nota_van_Uitgagspunten
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2010 werd ik geïnstalleerd als wethou-
der. Ik heb niet ervaren dat ik in het 
diepe werd gegooid, mede ook door 
twaalf jaar raadservaring. Toch leert de 
ervaring dat het wethouderschap op 
onderdelen anders is. Van een collega 
hoorde ik pas: “Vanaf de buitenkant lijkt 
het vaak een mooiere baan dan het in 
werkelijkheid is”. Daar ben ik het mee 
oneens. Als er een goede balans is, krijg 
je uit het wethouderschap meer energie 
dan dat het je kost. Want het is inder-
daad een prachtbaan. De aandacht is 
wat meer op je gericht, je bent aanwezig 
bij openingen, houdt speeches en mooie 
debatten in de Raad en er staan vrolijke 
foto’s in de krant. 

Daarnaast is het buffelen, erg hard wer-
ken en lange dagen maken. Ook echt 
uniek aan deze baan is, dat je je eigen 
idealisme kwijt kunt. Dat idealisme put 
ik onder meer uit de christen-democrati-
sche  beginselen als solidariteit, gerech-
tigheid, rentmeesterschap en gespreide 
verantwoordelijkheid.
Zonder dit christelijk-democratische 
idealisme is het een andere ‘’ baan’’. Wij 

CDa, een christelijke 
 geïnspireerde volkspartij, ook in 2011!

COluMN

We staan in het begin van 2011 voor 
grote uitdagingen: de gehele bezuini-
gingsoperatie met daarin de discussie 
over de rol van de overheid, de verre-
gaande ambtelijke samenwerking (fu-
sie) met Amstelveen, uitvoering van de 
economische visie, de woonvisie, voort-
gang Greenport Aalsmeer projecten...

En verder het oppakken van een groot aan-
tal projecten die al te lang op de plank lig-
gen, planning en ruimtelijke inpassing van 
de Ongestoorde Logistieke Verbinding, uit-
werking van de Nota van Uitgangspunten 
voor het bestemmingsplan woonschepen 
in Aalsmeer, dossier handhaving, etc. En dit 
is nog maar een greep uit de onderwerpen 
waar dit jaar besluitvorming over plaats 
zal vinden. De evenementenkalender van 
onze gemeente is ook dit jaar weer rijkelijk 
gevuld. Met een van de hoogtepunten in 
het weekend van 3 en 4 september, ‘’The 
ride for Roses”. Vervolgens op vrijdag 28 
oktober de verkiezing van de ondernemer 
van het jaar...
Boeiend jaar
Het belooft een boeiend jaar te worden, 
ook voor uw CDA-wethouder. Op 29 april 

zijn van oorsprong en nog steeds een 
christelijk geïnspireerde volkspartij, in 
het midden van de samenleving.
In 2011 zullen we eensgezind, met een 
positieve energie, onze idealen verta-
len naar de politieke en maatschap-
pelijke vraagstukken en daar oplossin-
gen voor moeten vinden.

Veel zin
Ik hoop dat u net als ik het nieuwe jaar 
goed bent begonnen, ik heb er veel zin 
in: tal van nieuwe uitdagingen, boei-
ende ontwikkelingen en verkiezingen 
voor de Provinciale Staten. Met een 
fantastisch programma, een groep 
enthousiaste mensen op de kandida-
tenlijst, met de succesvolle CDA gede-
puteerde Jaap Bond als lijsttrekker en 
met onze Aalsmeerse Kudelstaarter 
Hermen de Graaf als een van de kan-
didaten (nr 11). 
Steun 2 maart 2011 CDA. Hoe meer 
CDA, hoe beter voor Noord Holland.

Ad Verburg
Wethouder

FloraHolland vestiging aalsmeer en 
aCT bij Schiphol. En met succes, het 
rijk financiert de helft van de totale 
kosten (ca. 16 miljoen) en de provincie 
draagt € 3 miljoen bij dankzij een CDa-
motie! Maar het CDa heeft zich ook 
ingezet voor een provinciedekkend 
fietsknooppunten- en wandelpaden-
netwerk. 

Bedrijvigheid
Het programma ‘Water als Econo-
mische drager’ heeft de koppositie 
van Noord-Holland als grootste wa-
tersportprovincie versterkt. Bloomin’ 
Holland, als kenniscentrum en at-
tractiepark, staat op de kaart als extra 
economische impuls voor de regio. 
Blooming Breeders is mede dankzij 
de provinciale support van de grond 
gekomen. En in de zeer belangrijke 
structuurvisie van de provincie heeft 
het CDa veel kunnen inbrengen. 
Noord-Holland is koploper in de her-
structurering van bedrijventerreinen, 
waarvan bijvoorbeeld ook de Horn-

Politieke vrienden en vijanden zijn het 
erover eens: de CDA-gedeputeerden 
Jaap Bond en Rinske Kruisinga en de 
tien leden tellende CDA-fractie in Pro-
vinciale Staten hebben in de afgelo-
pen periode veel tot stand gebracht. 

Jaap Bond is net als bij de vorige verkie-
zingen weer tot lijsttrekker gekozen. Het 
CDa Noord-Holland heeft een lijst met 
sterke kandidaten, mooi gespreid over 
de hele provincie en een sterke afvaardi-
ging uit onze regio: Cees Broekhoven (nr 
4) en Stans gehrels (nr 12) uit de Haar-
lemmermeer, Jos groot (nr 16 uit am-
stelveen) en Hermen de graaf (nr 11) uit 
Kudelstaart.

Bereikbaarheid
Voor de omlegging van de N201, waar nu 
hard aan wordt gewerkt, heeft het CDa 
zich altijd sterk gemaakt. In aanvulling 
daarop is krachtig gelobbyd voor de on-
dersteuning van de aanleg van een OlV 
(Ongestoord logistieke Verbinding) tus-
sen het hart van de greenport aalsmeer/

meer gebruik maakt. Voor de aanpak 
van oud en verspreid liggend glas in 
de Haarlemmermeer, aalsmeer, am-
stelveen en uithoorn is € 10 miljoen 
ter beschikking gesteld.

Duurzaamheid en veiligheid
Noord-Holland heeft veel geïnves-
teerd in renovatie en vernieuwing 
van dorpshuizen: het CDa vindt het 
behoud van sociale structuren be-
langrijk. Dankzij het CDa zijn provin-
ciale bijdragen aan vrijwilligersorga-
nisaties in stand gehouden, ook bij 
de structurele bezuiniging van € 64 
miljoen op de provinciale begroting. 
Het CDa kiest ook bij het provinciaal 
bestuur voor de menselijke maat.

www.cda.nl/noordholland
Het volledige verkiezingsprogram-
ma ‘Topsteden, prachtdorpen in het 
Noord-Hollands landschap’ en de 
kandidaten vindt u op www.cda.nl/
noordholland. 

CDa-resultaten in onze regio

http://cda.nl/noordholland
http://cda.nl/noordholland
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“Van de andere kant bekeken’’ over de Toren van Babel

Het verhaal over de Toren van Babel, 
wie kent het niet? Wij hebben aan de 
hand hiervan geleerd, dat hoogmoed 
voor de val komt. Een volk, dat een 
toren tot in de hemel wil bouwen, dat 
kan niet. God brengt daarom verwar-
ring in de taal van dat volk, waardoor 
de mensen zich gedwongen voelden 
zich te verspreiden over de aarde. Er is 
echter ook een andere uitleg....

Ik las in ‘De wereld breekt open’ van 
professor Wim de Ridder de uitleg van 
exegeet Ellen van Wolde. Zij pleit op 
grond van Joodse uitlegtradities voor een 
andere verklaring. Volgens haar bestaat 
de kern van het verhaal van de Toren van 
Babel niet uit een krachtmeting tussen de 
mens en God. Zijn ingreep is geen straf of 
afwijzing. Geplaatst in de opbouw van 
het bijbelboek Genesis (het verhaal over 
de toren staat in Genesis 11), gaat het 
verhaal over het vruchtbaar en bewoon-
baar maken van de aarde. Verscheiden-
heid tussen mensen staat in dienst daar-
van en is daarvoor zelfs onmisbaar. In de 
tijdsorde van het boek Genesis volgen de 
gebeurtenissen in Babel op een eerder 

verhaal, waarin de spreiding van mensen 
en de verschillen tussen hen in taal en 
cultuur al heeft plaatsgevonden. En zo is 
het bouwen van de Toren van Babel een 
reactie op het feit dat de bewoners van de 
aarde behoudend en angstig aan elkaar 
klitten. Zij doen alsof de feitelijke verschei-
denheid tussen groepen mensen met elk 
hun eigen taal, cultuur en leefwijze niet 
bestaat. Wat God dus corrigeert, is dan 
niet de menselijke hoogmoed, maar de 
menselijke behoudzucht en angst. 

Hek om Aalsmeer?
Stel dat dit verhaal in deze tijd zou zijn 
geschreven? Dan zou de Toren van Babel 
zijn gebouwd door mensen die een hek 
om hun wereld zetten. Een Europa, exclu-
sief voor Europeanen. Nederland, alleen 
voor Nederlanders. Aalsmeer, alleen voor 
Aalsmeerders. 
Wim de Ridder, de schrijver van het boek, 
is futuroloog. Ik mag -zo ervaar ik het 
echt- samen met hem in een stuurgroep 
zitten over toepassing van technologie in 
de tuinbouw, vertaald via een computer-
game (en ik kan u verzekeren: dat is geen 
spelletje). In ‘De wereld breekt open’ geeft 

hij zijn visie op de impact van cyber space: 
de mogelijke effecten van nieuwe ICT 
(Informatie & Communicatie Technologie) 
op onze samenleving. Die zijn ongekend. 
En bieden ongekende kansen! 
We realiseren ons dat onvoldoende, ook 
als CDA’ers. Meer dan de helft van de 6 
miljard wereldbewoners heeft een mo-
biele telefoon... wie had dat 5 jaar geleden 
gedacht? 
Maar.... bouwen we met z’n allen nieuwe 
Torens van Babel via internet, facebook, 
twitter, LinkedIn en/of hyves? Klikken we 
bij elkaar in nieuwe netwerken, waarin de 
kracht van persoonlijk contact wordt weg-
gecijferd in bits en bytes?
Juist hierdoor besef ik steeds meer dat 
mensen vooral verder komen, door au-
thentiek te blijven. Dat is met de opkomst 
van alle nieuwe ‘social’ media een hele 
opgave. En tegelijk een fantastische 
uitdaging! Daarom is het antwoord op de 
vraag, hoe nieuwe media daarbij kunnen 
helpen echt interessant!

Hermen de Graaf
Voorzitter CDa aalsmeer 

Eerste CDJa-bijeenkomst meer dan geslaagd!

Woensdagavond 26 januari heeft 
het ‘CDJA Aalsmeer en Uithoorn’ 
haar eerste kennismakingsborrel 
georganiseerd in ‘De Oude Veiling’ 
in Aalsmeer. Doel van de avond was 
elkaar beter te leren kennen en met 
elkaar in gesprek te gaan over poli-
tiek gerelateerde onderwerpen.

In de sfeervolle ambiance van ‘De Oude 
Veiling’ vonden discussies plaats over 
grote landelijke onderwerpen als de 
‘civiele missie naar Kunduz’ en de ko-
mende verkiezingen voor de Provincia-
le Staten. Maar ook over actuele lokale 
thema’s zoals de eventuele samenwer-
king met amstelveen.

De organisatie was erg enthousiast 
over deze eerste borrel. “Het is gewoon 
leuk om met jongeren onder elkaar 
over politiek te praten. De aanwezig-
heid van raadsleden uit aalsmeer en 
uithoorn maakte het extra leuk, zo 
konden we hen ook nog even een paar 
kritische vragen stellen!” aldus één 
van de initiatiefnemers voor de borrel, 
Ruben Buijs. 

Een thema waar door de jonge CDa’ers 
veel over gesproken is, is het debat dat 
zij op 21 februari zullen organiseren. 
CDJa’er guido Poesiat ziet uit naar het 
debat: “21 februari komt de lijsttrekker 
van het CDa voor de Provinciale Staten, 
Jaap Bond, naar aalsmeer. We gaan 
dan met hem, en onze lokale kandidaat 
Hermen de graaf, in debat over actuele 
punten. Eén van de punten waar we 
het zeker met hen over willen hebben 
is de landelijke ‘gijzeling’ van de Staten 

verkiezingen.” Volgens Poesiat moeten 
de verkiezingen gaan over provinciale 
thema’s en niet zozeer over ‘Den-Haag’.

De volgende bijeenkomst van het CDJa 
zal het debat zijn met de CDa kandi-
daten voor de Provinciale Staten op 
maandagavond 21 februari in de ‘Oude 
Veiling’.

Het CDJa hoopt op een goede opkomst 
en een mooi debat.



5

Met uitzicht op de Grossglockner schrijf 
ik deze bijdrage voor de CDActueel. Het 
uitzicht over de Alpentoppen doet mij 
denken aan de toppen en dalen die de 
zoektocht van Aalsmeer naar interge-
meentelijke samenwerking kent...

Na hoopvolle gesprekken met de gemeente 
Uithoorn blijkt deze samenwerking op 
dood spoor te zitten. Het College van Aals-
meer heeft haar steven nu gewend richting 
Amstelveen. Gezien de onzekerheid in de 
ambtelijke organisatie is voortvarend han-
delen gewenst. Echter, het is van even groot 
belang dat het College er voor zorgt dat de 
Gemeenteraad en de Aalsmeerse samenle-
ving aangehaakt blijven. In februari zal er 
een “go-or-no-go” beslissing van de Raad 
verwacht worden. Niet dat daarmee het 
definitieve besluit genomen is, dat kan pas 
als alle consequenties op een rij staan. 

COluMN

Voor de CDA-fractie zijn er 3 factoren 
waarop wij de samenwerking met 
Amstelveen beoordelen:
1.  levert de samenwerking een
 substantieel voordeel op voor
 onze begroting;
2. wordt de kwaliteit van de
 dienstverlening aan de burger
 verhoogd;
3. kunnen de huidige korte lijnen
 naar het bestuur en de 
 ambtelijke organisatie 
 gehandhaafd blijven.

Voor wat betreft die ambtelijke organisa-
tie komen we in een spanningsveld met 
het perspectief wat het Ministerie van BZK 
heeft op een zelfstandige gemeente. Voor-
alsnog definieert zij deze als een samen-
hangend geheel van een democratisch 
bestuur (college en gemeenteraad) en een 

“alles samen doen is optellen; 
samenwerken is vermenigvuldigen.”

ambtelijke uitvoeringsorganisatie. Is het 
zo vreemd van de aanname uit te gaan 
dat een bestuur een eigen ambtelijk ap-
paraat nodig heeft? Wat is een bestuurder 
zonder apparaat? Het antwoord op deze 
vraag is vooral afhankelijk van de stijl van 
besturen van de betreffende bestuurder en 
van de politieke verhoudingen. Als Aals-
meer kiest voor het Centrumgemeente-
model dan is het antwoord op deze vraag, 
gegeven de situatie éénvoudig, namelijk: 
“een betere bestuurder!”

Jaap Overbeek
Fractievoorzitter

Volgende CDactueel verschijnt op: 
5 april 2011

www.aalsmeer.cda.nl

Het CDactueel is een initiatief van het CDa 
aalsmeer en verschijnt digitaal ééns per 
twee maanden. Via deze nieuwsbrief houden 
we u op de hoogte van alle ontwikkelingen 
rondom het CDa aalsmeer.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanlei-
ding van deze nieuwsbrief, dan kunt u een 
e-mail sturen naar cdactueel@live.nl. Ook 
kunt u zich via dit e-mailadres 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 keer in CDActueel
De volgende nieuwsbrief zal op 5 april 2011 
verschijnen en bevat o.m. de volgende on-
derwerpen:
- Interviews
- Het laatste nieuws en columns

http://www.aalsmeer.cda.nl

