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CDactueel

Grote en kleine zaken komen in de Ge-
meenteraad van Aalsmeer aan de orde. 
Raadslid Ines van der Boon - Hulsbos, 
vorig jaar nieuw gekozen, geeft een im-
pressie van de afwegingen die raadsleden 
moeten maken. Met twee voorbeelden, 
de uitbreiding van de Mikadoschool in 
Nieuw-Oosteinde en de aanleg van een 
kinderspeelplaats in Dorp.

“Onlangs stonden er interviews in de Nieu-
we Meerbode met de nieuwe raadsleden van 
alle partijen in Aalsmeer. Daar kwam naar 
voren dat het raadswerk boeiend, leerzaam, 
een uitdaging, maar vooral tijdrovend is. 
Klopt helemaal. En zeker dat laatste. Met 
een rap tempo wisselen de onderwerpen 
elkaar af, variërend van eenvoudige hamer-
stukken tot zogeheten hoofdpijndossiers. 
En steeds weer gaat het erom een mening te 
hebben of een mening te vormen...”

Lees verder op pagina 2

Fractievoorzitter Jaap Overbeek van het 
CDA Aalsmeer vindt, ruim een jaar na de 
verkiezingen, dat zijn fractie een groter 
stempel moet zetten op de Raadsagenda. 
In dit artikel legt hij uit waarom. 

De redactiecommissie heeft mij gevraagd 
in de nieuwsbrief van april iets te schrijven 
over de behaalde successen van het CDa 
in het afgelopen jaar. Ik kan daarbij de 
agenda’s nalopen van alle raadsvergaderin-
gen en aangeven waar wij ons punt hebben 
gemaakt. Ik kan dan benoemen dat we 
succesvol een motie hebben ingediend om 
tankauto’s met gevaarlijke stoffen buiten te 
bebouwde kom te houden. Of de motie om 
het centrummodel voor de intergemeen-
telijke samenwerking met amstelveen ook 
open te houden voor andere gemeenten 
als Uithoorn of Ouder-amstel. Ik kan wijzen 
op onze vragen over de groenvoorziening 
in de Schweitzerstraat die geleid hebben 
tot een nieuwe inrichting van dit Kudel-
staartse “parkje”. Op initiatief van ons jongste 
raadslid Robbert van Duyn heeft het College 
de Begrotingswijzer gebruikt om te peilen 
welke ideeën er in de aalsmeerse samenle-
ving leven om het hoofd te bieden aan de 
bezuinigingstaakstelling. Zo kan ik nog even 
doorgaan, maar beantwoord ik daarmee de 
vraag van de redactiecommissie? 

Voldoende zichtbaar?
Zit achter deze vraag niet veel meer een 
andere, een diepere vraag, nl. de vraag: “Is 
het CDa voldoende zichtbaar in de gemeen-
tepolitiek van aalsmeer?”

De eerste neiging is om dit te bevestigen. 
Het CDa heeft ook in deze coalitieperiode 
een wethouder mogen leveren die wekelijks 
de krant haalt. Het CDa heeft bij de college-
onderhandelingen de portefeuille econo-
mie binnengehaald die naadloos aansluit 
bij ons verkiezingsprogramma “Floreer in 
aalsmeer” en “aalsmeer werkt”. Het CDa laat 
zien dat zij een betrouwbare coalitiepartij is 
en zorgt voor een goed en stabiel bestuur 
binnen het college, en ook binnen de 
coalitie. Maar levert dat ook een herkenbaar 
politiek profiel op? Een goed bestuur vindt 
de kiezers vanzelfsprekend. Is dat onder de 
maat dan worden we daar op afgerekend, is 
het aan de maat dan levert het nauwelijks 
electorale vruchten op. Het nemen van 
bestuursverantwoordelijkheid alleen is dan 
ook onvoldoende. Naast samenwerking 
binnen college en raad zal er ook politiek 
moeten worden bedreven. Onze wethouder 
draagt de bestuurlijke verantwoordelijkheid, 
de fractie zal echter het politieke profiel voor 
haar rekening moeten nemen! Voorwaarde 
daarbij is dan wel dat er voldoende ruimte is 
om dat gewenste politieke profiel te ontwik-
kelen. 
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de agenda willen zetten. Hierin zullen 
we onze energie moeten stoppen en 
voorstellen moeten ontwikkelen, meer-
derheden zien te winnen in de Raad om 
het College opdrachten mee te geven om 
zaken uit te werken. De gemeenteraad 
(lees de CDa-fractie) zal een veel gro-
tere stempel moeten gaan zetten op de 
agendavorming van de Raad. Ik denk dat 
we daar eerst eens een weekend voor de 
hei op moeten met de fractie. Dit gaan 
we plannen. In de volgende nieuwsbrief 
leest u daar de resultaten van.

Jaap Overbeek
fractievoorzitter CDa aals-
meer

eisen voldoen. Er moet politiek met een 
“grote P” worden bedreven. Dat bete-
kent dat de Raad (lees de CDa-fractie) 
zelf de thema’s moet gaan benoemen 
die van belang zijn. Dit betekent ook 
dat de Raad (lees de CDa-fractie) veel 
meer zelf de agenda moet gaan bepa-
len van het Beraad. Wanneer heeft de 
Raad voor het laatst zelf een voorstel 
op de agenda gezet? Inderdaad dat 
was het initiatiefvoorstel kinderopvang 
ingediend door het CDa! als bestuur en 
fractie zullen we ons moeten beraden 
op de uitdagingen waar aalsmeer voor 
staat de komende jaren. Uit deze uitda-
gingen zullen we de thema’s moeten 
benoemen die we het komende jaar op 

Profilering
Dat is vaak wel het probleem omdat de 
meeste tijd in de gemeenteraad wordt 
besteed aan allerlei zaken waar die 
profilering niet of nauwelijks mogelijk 
is. En als er dan al eens politiek gedruis 
optreedt, dan is het veelal politiek met 
een “kleine p”, persoonlijke incidenten, 
relletjes, financiële fouten, onverenig-
bare humeuren, verkeerde bestuurlijke 
inschattingen etc. Met die vorm van po-
litiek is geen kiezer te winnen, afgezien 
nog van de vraag of de CDa-fractie zich 
voor een dergelijke vorm van politiek 
bedrijven zou willen lenen. Het ontwik-
kelen van een succesvol politiek profiel 
moet dan ook aan andere en hogere 

deze variant beter doorgerekend 
was geweest, met een uitleg van 
het college waarom voor de per-
manente huisvesting was gekozen. 
Omdat onze fractie het voorlopig 
volbouwen van het parkeer-/speel-
plein beslist geen goed idee vindt, 
en de wethouder met klem verkon-
digde dat units in het fietsenhok te 
duur en brandgevaarlijk zijn en ook 
niet gebruikt kunnen worden voor 
Buitenschoolse Opvang, is na lang 
overwegen besloten om akkoord te 
gaan met de permanente huisves-
ting. Maar wel met de opmerking 
dat het collegevoorstel niet volledig 
was.

Burgerinitiatief
Een ander onderwerp van de laatste 
raadsvergadering was de behan-
deling van een burgerinitiatief, de 
aanvraag voor een speelplaatsje op 
het Weteringsplantsoen. De kranten 
hebben er veel over geschreven, 
er is een inloopavond geweest en 
bovendien hebben naast de voor-
standers ook de tegenstanders een 
handtekeningenactie gehouden. 
alle protesten werden echter weg-
geredeneerd, niet alleen door het 
CDa, maar ook door de andere par-

(Vervolg) Politiek: met kleine “p” of met grote “P”?

(Vervolg)  Eén jaar in de raad: wat is het snel gegaan!

Behoud CDA-identiteit
En hoewel we als fractie graag de 
opvattingen van de coalitie willen 
delen, willen we ook (zeker) onze 
CDa-identiteit behouden! ga d’r 
maar aan staan! En daarom moet er 
vaak kritisch naar vraagstukken ge-
keken worden. Zoals onlangs, naar 
de wens om de Mikado uit te brei-
den. Er werd door het college een 
permanente huisvesting verlangd, 
terwijl de prognoses aangeven 
dat de behuizing slechts voor een 
tijdelijke periode zal zijn. In de huis-
vestingsverordening van scholen is 
destijds door de raad vastgelegd dat 
er alleen permanente huisvesting 
is toegestaan als de lokalen nodig 
zijn voor een periode van 20 jaar. 
In dit geval zijn de lokalen nodig 
voor een periode van 7 jaar. De raad 
werd echter slechts twee opties 
voorgelegd: óf tijdelijke units op de 
parkeer-/speelplaats, óf permanente 
lokalen op de plaats van de fietsen-
stalling. Het CDa heeft vervolgens 
in de raad nadrukkelijk gevraagd 
waarom er niet is gekeken naar een 
derde mogelijkheid, namelijk om 
tijdelijke units in het fietsenhok te 
plaatsen. Hiermee aangevend dat 
we dus graag hadden gezien dat 

tijen: er wonen daar zo veel oude-
ren (waarom is dat een probleem?), 
het is te duur in deze tijd van bezui-
nigingen (de kosten blijven bin-
nen het speelplaatsbudget), men 
is bang voor hangjongeren (dan 
kunnen kinderen nérgens meer 
spelen en de hangjongeren mogen 
niet het beleid van aalsmeer gaan 
bepalen). En zo wisselen kleine en 
grote aalsmeerse problemen elkaar 
af. Boeiend, toch?

Ines van der Boon-
Hulsbos
raadslid CDa aalsmeer
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Vooral in discussie
En vooral merk je het gisten en borre-
len in de vele discussies. In de aanloop 
naar de provinciale verkiezingen ben 
ik als kandidaat voor de staten heel 
vaak aangesproken over de koers van 
het CDa. Het CDa leeft bij de leden 
en bij niet-leden die dichtbij of veraf 
staan. En zelfs bij politieke opposan-
ten. Maar bij die laatste groep ook in 
negatieve zin. Het lijkt wel, alsof die 
laatste groep er zich een genoegen in 
schept als het CDa helemaal zou ver-
dwijnen. 
als CDa aalsmeer moeten we ook met 
de conclusies van al die rapporten en 
al die gesprekken aan de gang. Jaap 
Overbeek heeft het erover in zijn co-
lumn in deze CDactueel en noemt 
het politiek met een grote P. Wethou-
der ad Verburg omschreef het in zijn 
column in de vorige editie van deze 
nieuwsbrief. U willen we er ook graag 
over horen, tijdens de komende le-
denvergadering in juni. 
 
De P van Passie 
Ik onderschrijf wat Jaap en ad vinden, 
met de P van Passie. In de discussies 
onder elkaar en met anderen hoop ik 
op passie. En in die dialoog met elkaar 
hoop ik dat we proberen onze chris-
ten-democratische uitgangspunten te 
hervinden. Ik vind het daarom ook te-
recht, dat we als fractie en als bestuur 
worden aangesproken op het feit, dat 
de gemeenteraad op stille donderdag 
vergadert. Daarover gaan we ook in 
dialoog. 
Ruth Peetoom, de nieuwe voorzit-
ter zei het tijdens het congres: ‘In het 
CDa is altijd ruimte voor discussie.’ Elke 
dag dus, bij wijze van spreken. Net als 
‘geen dag zonder Bach’, zeker in deze 
stille weken, geen dag zonder discus-
sie. In de permanente zoektocht naar 
de kern van onze christendemocrati-
sche waarden - hertaald naar deze tij-
den. ‘Wij zijn de tijden’, zei augustinus 
1.650 jaar geleden al. Hoe actueel kun 
je zijn? 

 
 
Hermen de Graaf
voorzitter CDa aalsmeer

CDa NOORD-HOllaND: 5 ZEtElSOok bij de provinciale verkiezingen, 
alweer ruim een maand geleden, hal-
veerde het CDA. Bij optimisten is een 
glas half vol, bij pessimisten half leeg. 
Hoe is dat bij de CDA’ers in Aalsmeer? 
Hoe gaan we verder... en wat heeft 
‘Geen dag zonder Bach’ daarmee te 
maken’?

Het gist en borrelt in de partij, nu de kie-
zer zich bij de verkiezingen voor provin-
ciale staten weer heeft uitgesproken. En 
hoe je het wendt of keert, het CDa is ge-
halveerd. Er zijn leden en niet-leden, die 
denken dat we deze gifbeker nog niet 
hebben leeggedronken. anderen leden 
en niet-leden zien signalen, dat we het 
ergste hebben gehad. Is het glas half vol 
of half leeg?

Laconieke reacties
Zelf ben ik nogal geschrokken van som-
mige laconieke reacties op de halvering 
in de provincie. Voor onze plaatselijke af-
deling zou dat betekenen, dat we van 6 
naar 3 zetels gaan. Dat wordt gebagatel-
liseerd met opmerkingen als ‘Het CDa is 
hier altijd sterker geweest’, ‘De PVV doet 
hier toch niet mee’ of ‘Over drie jaar kan 
de vlag er heel anders voorhangen, kijk 
maar naar..’ om vervolgens te verwijzen 
naar bijvoorbeeld het drama dat het CDa 
in 1994 overkwam of de VVD, die drie jaar 
geleden in de peilingen historisch laag 
stond.
Het lijkt mij onverstandig, om te vertrou-
wen op automatisch herstel van het ver-
trouwen van de kiezer, of op een nieuwe 
leider of op de terugval van andere par-
tijen. En daarom juich ik het gegist en het 
geborrel toe. 

Niet bij rapporten alleen
Dat gegist en geborrel manifesteert zich 
in de evaluatierapporten, zoals van de 
commissie Frissen en van het CDJa, over 
de verkiezingsuitslag en de aanleidingen 
daartoe in juni 2010. In de verkiezing 
voor de nieuwe voorzitter, afgelopen 
weekend tijdens een congres dat door 
1.600 (!) leden werd bezocht. En in de 
recente bundel ‘Waardevast - over de uit-
gangspunten van het CDa’, waarin een 
aanzet wordt gegeven voor het hertalen 
van onze uitgangspunten. 

Bij de provinciale verkiezingen op 
2 maart heeft het CDa in Noord-
Holland 5 zetels gehaald, dat is de 
helft van het aantal dat we daarvoor 
hadden. In totaal zijn er 55 zetels. 
Het CDa zit, onder leiding van Jaap 
Bond, wel aan tafel bij de onderhan-
delingen, die worden geleid door de 
VVD (13 zetels), samen met de Pvda 
(11 zetels) en D’66 (6 zetels).

Van de andere kant bekeken:  
geen dag zonder Bach?

K IE ZER S & M ED E W ER K ER S: B EDaNK t!

Ledenvergadering CDA Aalsmeer
 
De algemene ledenvergadering 
van het CDa aalsmeer wordt dit jaar 
gehouden op 15 juni a.s. Uiteraard 
krijgen alle leden bijtijds een uitno-
diging, wilt u deze data reserveren?

Er zijn minstens twee redenen, om 
op 16 april naar de bijeenkomst van 
de Buitenland Commissie van het 
CDa Noord-Holland te komen: u 
kunt kennisnemen van de ambiti-
euze plannen van het CDa voor een 
goed uitgewerkt Europees beleid 
én u kunt kennismaken met acti-
viteiten van deze commissie. Wim 
van de Camp, fractieleider van het 
CDa in het Europees parlement en 
de vertegenwoordiger van Noord-
Holland voor het CDa, is een van de 
sprekers.  

Plaats: Openbare Bibliotheek am-
sterdam (OBa), Oosterdokkade 143, 
amsterdam
Tijd: 16 april 2011, 10.30-13.00 uur
Opgave: voor 13 april 2011 aanmel-
den door een mail te sturen aan 
noord-holland@cda.nl 

Hermen de graaf uit Kudelstaart die 
11e stond haalde 1.148 stemmen. 
,,Dat zijn er niet genoeg. gezien de 
concurrentie in aalsmeer, dat maar 
liefst vier kandidaten voor verschil-
lede partijen had en de landelijke 
druk op het CDa, zijn we beslist niet 
ontevreden. In aalsmeer hebben 
we het zelfs ietsje beter gedaan 
dan voor de tweede Kamer ver-
kiezingen. Iedereen die mee heeft 
geholpen met de campagne en alle 
kiezers wil ik heel hartelijk bedan-
ken. Dat was een enorme opsteker’’

IN gESPREK ME t WIM K aMP!

lEDENVERgaDERINg CDa  
a al SMEER
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greenport aalsmeer
CDA-Wethouder Ad Verburg, die 
onder meer economie in zijn porte-
feuille heeft, geeft in deze nieuws-
brief een inkijkje in de activiteiten 
voor Greenport Aalsmeer. Hij schets 
daarin ook de raakvlakken met 
bereikbaarheid, duurzaamheid en 
positionering.

greenport aalsmeer is een van de 
greenports in Nederland. Het is het 
grootste wereldhandels- en kennis-
centrum voor de sierteeltsector, met in 
het hart de bloemenveiling aalsmeer. 
De regio werkt in greenport aalsmeer 
samen aan duurzaamheid, inovaties, 
internationale concurrentiepositie 
en imagoverbetering voor de gehele 
sector.

In greenport aalsmeer werken we sa-
men met de provincie Noord Holland, 
Stadsregio amsterdam, gemeenten 
aalsmeer, amstelveen, Haarlemmer-
meer, Nieuwkoop, Kaag en Braassem 
en Uithoorn, en het bedrijfsleven, 
vertegenwoordigd door Flora Holland, 
de Kamer van Koophandel amster-
dam, Blooming Breeders( CDaer andre 
Smaal), Vereniging van groothandela-
ren in Bloemkwekerijproducten (VgB), 
ltO Noord- glaskracht en Naktuin-
bouw.

Nut en noodzaak
Het nut en de noodzaak van greenport 
aalsmeer krijgt steeds meer gestalte. 
Onder leiding van voorzitter gedepu-
teerde CDa-er Jaap Bond, maken we 
met de stuurgroep greenport aalsmeer 
goede voortgang.
Veel aandacht is er voor de positione-
ring en het imago van onze greenport. 
De publieke en private partijen in 
aalsmeer bundelen voortvarend de 
krachten. Zo hebben we in het actiepro-
gram 2011 drie hoofdthema’s benoemd 
zijnde; ruimte en bereikbaarheid, onder-
wijs en arbeidsmarkt, duurzaamheid en 
inovatie.

Ruimte en bereikbaarheid
Een snelle, betrouwbare en veilige 
verbinding van de belangrijkste eco-
nomische motoren van de stadsregio 
amsterdam, is cruciaal voor de concur-
rentiepositie. Een van de belangrijkste 
doorbraken hierin is de ongestoorde 
logistieke verbinding (OlV) vanuit atC 
naar Schiphol en vervolgens naar aals-
meer.Concreet betreft de OlV een vrije 
vrachtbaan en hiermee wordt het conti-
nue risico op vertraging door congestie 
geminimaliseerd.
Deze maanden vindt er een studie 
plaats over scenario’s voor inpassing 
van het OlV. In onderling overleg zul-

len besluiten over de gedetailleerde 
uitwerking van maatregelingen OlV-
greenport uitgewerkt worden. Zodra 
de uitwerkingen klaar zijn zullen we 
deze in brengen in onze CDa verkeer en 
vervoer werkgroep.

Herstucturering Glastuinbouwgebieden
Belangrijk is ook herstructurering van 
glastuinbouw gebieden. Voor aals-
meer betekent dit het gebied rond de 
Bachlaan. De Bachlaan is gelegen tussen 
de woonwijk Hornmeer en het glastuin-
bouwgebied Bachlaan. aan de noord-
zijde vertakt de Bachlaan zich in de (pa-
rallelweg) geniedijk. Inmiddels heeft de 
gemeente aalsmeer een Quickscan voor 
recontructie Bachlaan laten uitvoeren. 
Vervolgens is er een planning gemaakt 
voor dit project. Dit moet leiden tot een 
bisinesscase voor dit gebeid. Mede als 
input voor het tWIN-H programma van 
de provincie Noord-Holland.

Zomerconferentie Greenport Holland 
De organisatie van greenport Holland 
heeft aan greenport aalsmeer gevraagd 
de zomerconferentie van greenport 
Nederland/Holland op 16 juni a.s te 
organiseren. Deze uitdaging pakken we 
zeker op. Zodra het programma bekend 
is, zullen we ook hierover u informeren. 

Ad Verburg
wethouder CDa aalsmeer

VindingRijk!
Roemenië, een vakantieland bij 
uitstek, dé plaats om even lekker 
tot rust te komen, althans, voor mij. 
Na een jaar in Roemenië gewoond 
te hebben vind ik het heerlijk om 
zo’n twee keer per jaar even te gaan 
‘buurten’ bij mijn vrienden in Oost-
Europa.  

Roemenië klinkt voor de meeste 
mensen niet echt als een aantrekkelijke 
locatie voor een vakantie. arm, vies en 
grauw zijn woorden die ik vaak hoor 
wanneer het over mijn ‘tweede vader-
land’ gaat. 

Creatief en vindingrijk
toch denk ik dat de gemiddelde 
Nederlander veel kan leren van de Roe-
meen. Op het gebied van creativiteit 
en vindingrijkheid bijvoorbeeld. Een 
goede Roemeense vriend van mij zegt 
altijd: “In Nederland kunnen jullie veel 
omdat jullie geld hebben, wij kunnen 
echter meer omdat we géén geld heb-
ben.” Uiteraard behoeft deze uitspraak 
van enige nuance te worden voorzien 
en dat zal ik dan ook doen met een 
voorbeeld.

toen ik in mijn 2-kamer flatje in Roeme-
nië een keer lekkage had en de lood-
gieter gebeld had wist ik niet wat mij 
overkwam. Een oudere meneer (zeker 
een jaar of 10 boven onze pensioenleef-
tijd) stond met een plastic zak met wat 
oud gereedschap voor de deur: de lood-
gieter. Nadat ik hem de lekkende leiding 
in de keuken had laten zien bleef hij tien 
minuten schouderophalend staan. “hoe 
moet ik dít nu weer maken” zei hij. “Nou, 
dat weet ik ook niet, daarvoor heb ik u 
gebeld” reageerde ik enigszins geïr-
riteerd en ik ging terug naar de kamer. 
Een half uur later kwam de loodgie-
ter de kamer binnen met een trotse 
glimlach van oor tot oor. “gemaakt” zei 
hij. Vol trots liet hij zijn werk zien terwijl 
mijn mond open viel van verbazing. De 

man had een vaatdoek om het lek heen 
geknoopt, in dezelfde vaatdoek een lepel 
vastgemaakt en onder de lepel een beker 
neergezet. Zo druppelde het water door 
de doek, via de lepel, in de beker…ge-
maakt!

Uiteraard was dit geen permanente 
oplossing en is de oude loodgieter een 
week later teruggekomen om een nieuwe 
leiding te plaatsen. Eind goed al goed.

Met weinig veel
Dit is zomaar een voorbeeld van vinding-
rijkheid die wij in Nederland soms ver-
leerd lijken. Een mooie kans om te laten 
zien dat we van een slechte situatie het 
beste kunnen maken zijn de komende 
bezuinigingen. Dát we moeten bezuini-
gen staat vast, dat het om veel geld gaat 
ook. laten wij nu als CDa ons best doen 
hier vindingrijk in te zijn, met weinig veel 
bereiken in plaats van met veel weinig. 
Een moeilijke taak, maar ik weet waar ik 
mijn inspiratie vandaan haal!

Robbert-Jan van Duijn
raadslid CDa aalsmeer
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Volgende CDactueel verschijnt op: 
2 juni 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 
aanleiding van deze nieuwsbrief, 
dan kunt u een e-mail sturen naar 
cdactueel@gmail.com. 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 contactgege-
vens.

Volgende keer in CDActueel
De volgende nieuwsbrief zal op 2 
juni 2011 verschijnen en bevat o.m. 
de volgende onderwerpen:
- Interviews
- Het laatste nieuws en columns

Fractie(leden) van coa-
litiegenoot aB en onze 
CDa-fractie kwamen 
gezamenlijk in actie op 
de nationale actiedag 
tegen zwerfvuil. Op de 
foto onder andere de 
CDa’ers Jaap Overbeek, 
Ines van der Boon-Huls-
bos en Martien Maarse.

BEZOEK OOK EENS  
ONZE WEBSItE: 
 
Ht tP://a alSMEER .CDa.Nl
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