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cdactueel

De aanstaande ambtelijke samenwer-
king met Amstelveen is een hot item 
op de klankbordavond, die het CDA 
Aalsmeer organiseert op woensdag-
avond 25 januari in De Oude Veiling. 
Iedereen is welkom! Het eerste kopje 
koffie wordt de bezoekers door het 
CDA aangeboden. 

Inloop in de oude veiling is vanaf 19.30 
uur en fractievoorzitter Jaap overbeek 
en de andere leden van de fractie, 
cda-wethouder verburg en bestuurs-
leden zijn woensdagavond aanwezig 
in de rode bovenzaal van de oude 
veiling. het cda aalsmeer hecht eraan, 
goede contacten te onderhouden met 
de bewoners van aalsmeer en kudel-
staart. ,,daarom organiseren we zelf 
regelmatig bijeenkomsten en zijn onze 
vertegenwoordigers bij zoveel mogelijk 
gelegenheden present. daarin hebben 
we een reputatie hoog te houden’’, legt 
voorzitter hermen de graaf uit. 

Samenwerking Amstelveen
,,het cda wil dat de gemeente een 
actievere rol vervult bij de samenwer-
king in de regio. dit werkt al op tal van 
terreinen, maar kan en moet beter. 
door over de projecten, waar regionale 
samenwerking de leefbaarheid en 
bedrijvigheid bevordert, vaker te com-
municeren worden burgers en bedrij-
ven ook op ideeën gebracht,’’ staat in 
het verkiezingsprogramma 2010-2014 
‘floreer in aalsmeer’. ,,daarom staat de 

aanstaande ambtelijke samenwerking met 
amstelveen zo prominent op de agenda 
van 25 januari’’, aldus overbeek.

Dynamische gemeente
voor cda-wethouder verburg is de 
dynamiek in aalsmeer ook een belangrijk 
motief om tijdens de klankbordavond te 
bespreken. ,,denk aan de voortgang van 
bouwprogramma’s, zoals mijnsheerlyck-
heid in kudelstaart, sloop en nieuwbouw 
van het ‘rode dorp’ in aalsmeer-oost en 
het project zuiderkerk. maar we gaan ook 
in op het uitvoeringsprogramma verkeer 
en vervoer en de financiële boekhouding 
van aalsmeer in relatie tot de bezuinigin-
gen’’, licht hij toe. 

Koers en strategie 
het cda aalsmeer heeft de klank-
bordavond gepland vlak na het landelijk 
congres op 21 januari. ,,daar zijn aan de 
leden de eerste voorstellen gepresen-
teerd van de vernieuwende koers van het 
landelijk cda. we hebben bij verschillende 
gelegenheden hier al input voor geleverd 
en daarom willen we er ook snel over in 
discussie’’, licht de graaf toe. 
na de inloop vanaf 19.30 uur in de oude 
veiling (marktstraat 19, aalsmeer) begint 
het officiële gedeelte om 20.00 uur. om 
22.00 uur wordt dit gedeelte afgesloten en 
is er een informele afsluiting.
 

Foto: Fractievoorziiter Jaap Overbeek van 
het CDA en wethouder Ad Verburg  
bereiden de klankbordavond voor.

samenwerking amstelveen hot item op 
klankbordavond

inhoud

‘laat rapporten ophalen 
door ouders’

aalsmeer

cda-raadslid Ines van der boon heeft op 
verzoek van het blad bestuursforum van 
het cda onderstaande reactie geschre-
ven naar aanleiding van de recente 
discussie over ouderparticipatie.  

In november 2011 heeft minister van 
bijsterveld de ouders opgeroepen om 
meer tijd vrij te maken om hun school-
gaande kinderen te begeleiden, des-
noods ten koste van werk en andere 
activiteiten, zodat opvoeding en over-
dracht van waarden en normen weer de 
prioriteit krijgen. een oproep die zeker 
past bij het cda als gezinspartij. om de 
betrokkenheid te stimuleren wil de mi-
nister met de scholen afspraken maken. 
maar…..moeten gemeentes meer doen 
om ouderbetrokkenheid te bevorderen? 

lees verder op pagina 2
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en drugs. of aan een ‘potje’ voor kin-
deren van gezinnen die met moeite 
de eindjes aan elkaar kunnen knopen. 
die kinderen hoeven zich dan niet 
meer terug te trekken bij sommige 
evenementen, hetgeen de ouder-
betrokkenheid dan weer kan bevor-
deren. het is duidelijk dat financiële 
steun altijd welkom is. daarnaast is het 
natuurlijk heel belangrijk dat een leer-
plichtambtenaar op één lijn staat met 
de school, maar dat zal waarschijnlijk 
geen invloed hebben op de houding 
van de ouders.
mijn antwoord is: ouderbetrokken-
heid is een taak van de ouders en een 

Geen rol gemeente
kort gezegd zie ik zelf geen rol hierin 
weggelegd voor de gemeente. opvoe-
den blijft een verantwoordelijkheid van 
ouders. dat de ouders (meer/zeer) be-
trokken moeten zijn bij wat de kinderen 
op school doen en zich met regelmaat 
moeten inzetten voor de school, daar 
ben ik het 100% mee eens. dat laatste 
kun je ook zien als tegenprestatie voor 
wat de school doet voor het kind. maar 
wat kan de gemeente doen? wettelijk 
momenteel in ieder geval niets. 

wel valt te denken aan extra financiële 
ondersteuning voor bijvoorbeeld profes-
sionele oudervoorlichting over alcohol 

(vervolg) ‘laat rapporten ophalen door ouders’
uitdaging voor de scholen. we leven 
(helaas?) niet meer in de tijd dat het 
schoolhoofd 1 keer per jaar een huis-
bezoek brengt aan alle kinderen. wel 
hoorde ik als alternatief hiervoor: geef 
geen rapporten mee met de kinderen, 
maar laat ze ophalen door de ouders. 
dan moeten ze wel…

Ines van der Boon- 
Hulsbos
raadslid

uIt het bestuur

Afscheid Jaap Kranenburg
op vrijdag 20 januari heeft het 
cda-bestuur officieel afscheid 
genomen van Jaap  
kranenburg. In juni trad hij al 
af als bestuurslid, net als  
berend vollmuller en inmid-
dels ook Jan kraan. Jaap werd 
geroemd om zijn instelling: 
een ondernemer met een 
sociaal kloppend hart op wie 
altijd een beroep op kon wor-
den gedaan. 

Vacature in bestuur
halverwege 2011 is het  
bestuur versterkt met  
annik van berlo-van keer en 
christiaan keijzer, maar er is 
nog een vacature. gezien de 
huidige samenstelling van 
het bestuur zoeken we een 
vertegenwoordiger uit het 
bedrijfsleven. heeft u tips of 
suggesties, neem dan  
contact op met hermen de 
graaf (0297-321538). naast  
christiaan, annik en hermen 
maken bep heemskerk (secre-
taris), arie de vos (penning-
meester) en bert brinkman 
deel uit van het bestuur.
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Het radicale midden
het strategierapport ‘kiezen en ver-
binden’ dat ook werd gepresenteerd 
door oud-minister aart Jan de geus 
is onze cda-agenda 2025. de inhoud 
staat inderdaad deels op gespannen 
voet met het huidige regeerakkoord, 
maar ik vond het een verademing. Ik 
ben in de afgelopen maanden ook 
wel eens beducht geweest voor onze 
nieuwe koers, als dat een wending 
zou zijn naar een partij van beginse-
len. gelukkig niet: het cda kiest voor 
het radicale midden van een volks-
partij. 
op het eerste gezicht klinkt het mis-
schien gek, het radicale midden. maar 
het is een keuze voor oud én jong, 
voor geboren én nieuwe nederlan-
ders, stad én platteland en ook voor 
de wereldschaal van de economie én 
de menselijke maat van de gemeen-
schap.

Energie
het congres was een happening waar 
je energie van kreeg, dat is voor mij 
het belangrijkste criterium om te 
bepalen of een bijeenkomst goed is 
geweest. ook in aalsmeer gaan we 
met de uitkomsten aan de slag, tot 1 
mei kunnen we reageren. u kunt van 
ons binnenkort weer een uitnodiging 
verwachten om ‘kiezen en verbinden’, 
‘nieuwe woorden, nieuwe beelden’ 
en de voorstellen voor de nieuwe 
partijorganisatie te bespreken. 

Hermen de Graaf
voorzitter cda aalsmeer

Nieuwe woorden, nieuwe beelden
geel is voorzitter geweest van 
de commissie ‘nieuwe woorden, 
nieuwe beelden’. deze commissie 
heeft de vier uitgangspunten van 
het cda, gespreide verantwoorde-
lijkheid, publieke gerechtigheid, 
solidariteit en rentmeesterschap 
verstaanbaar gemaakt voor deze 
tijd. dat had de pers al ruim gehaald, 
al was het alleen al omdat geel geen 
lid is van het cda. niks nieuws voor 
ons: aan het verkiezingsprogramma 
‘floreer in aalsmeer 2010-2014’ 
schreven ook niet-leden mee. 
het was leuk om van haar te horen, 
hoe ze onder de indruk was van de 
gedrevenheid en de kwaliteit van 
de cda-leden die zij had gesproken. 
en creatief zijn cda’ers ook: staande 
het congres werd ze benoemd tot 
erelid…

Op 25 januari, maar zeker nog een 
keer daarna, gaan we als afdeling 
Aalsmeer in discussie over ‘Kiezen 
en Verbinden’, het rapport waarin 
de aangescherpte visie van het 
CDA voor de komende jaren is 
verwoord. De presentatie van dit 
rapport was een van de belang-
rijkste onderdelen van het CDA-
congres op 21 januari. 

met een forse delegatie van zo’n 
10 personen was aalsmeer goed 
vertegenwoordigd op het congres 
in de fabrique in maarssen. voor 
1.000 man, waaronder de aals-
meerders, was er plaats in de grote 
zaal, een soort omgekeerde ark van 
noach. maar liefst 700 congresgan-
gers maakten het mee via een groot 
scherm in een zaal ernaast. er was 
een wachtlijst van meer dan 300 be-
langstellenden: het cda is een partij 
die ertoe doet!
Persoonlijk vind ik zo’n congres 
interessant vanwege de inhoud, het 
proces en vooral om veel bekenden 
te ontmoeten en de hand te schud-
den. bewindslieden en partijcoryfee-
en zijn overigens heel toegankelijk. 
oud-premier lubbers staat gewoon 
in de rij voor de koffie, fractievoor-
zitter eelco brinkman van de eerste 
kamer was zeer geïnteresseerd in de 
situatie in aalsmeer en dirk van wil-
legen en ondergetekende spraken 
kort met Jacobine geel. staatsse-
cretaris henk bleker is aan z’n jasje 
getrokken door onze wethouder ad 
verburg en fractie-voorzitter Jaap 
overbeek: het is echt zaken doen 
tijdens zo’n congres. 

cda-congres aanzet voor nieuwe koers

foto: dirk van willegen (links) en hermen de graaf in gesprek met Jacobine geel

foto: hermen de graaf (links) en Jaap overbeek (rechts) met staats-
secretaris henk bleker.
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de volgende cdactueel verschijnt op
de laatste woensdag van februari 2012

www.aalsmeer.cda.nl

cdactueel is de digitale nieuws-
brief van het cda aalsmeer en 
verschijnt iedere laatste woensdag 
van de maand. 

heeft u suggesties, vragen of op-
merkingen, stuur dan een e-mail 
naar cdactueel@gmail.com. daar 
kunt u zich eventueel ook afmel-
den.

de wekelijkse column van het cda 
aalsmeer wordt op dinsdagavond 
gemaild en op de site gezet: www.
aalsmeer.cda.nl. daar vindt u alle 
informatie over de onze afdeling. 

cda’ers noord-holland naar eerste kamer

fractievoorzitter Jaap overbeek van het cda aalsmeer torent op de fontein van het binnenhof hoog uit 
boven de andere leden van de noord-hollandse cda-delegatie, die op 20 januari op uitnodiging van 
senator wopke hoekstra een bezoek brachten aan de eerste kamer. derde van links voorzitter hermen 
de graaf. het bezoek was een combinatie van een (bij)cursus staatsrecht en een excursie in het prachtige 
gebouw, waarin de leden van vergaderen. 
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