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cdactueel

Op dinsdagavond 24 april organi-
seert het CDA Aalsmeer een klank-
bordavond over het rapport ‘Kiezen 
en Verbinden – de politieke visie 
vanuit het radicale midden’. Speciale 
gast is Janny Bakker – Klein, lid van 
de commissie die dit rapport opstel-
de en wethouder in Huizen.

net als tijdens de debatavond over 
‘aalsmeer en de 24-uurseconomie’ op 7 
maart hebben we gekozen voor een bij-
zonder formule. over de verschillende 
onderwerpen uit ‘kiezen en verbinden’ 
gaan cda-leden uit aalsmeer/kudel-
staart in gesprek met Janny bakker. en 
natuurlijk krijgen alle bezoekers op 24 
april ook de gelegenheid hun vragen te 
stellen en opmerkingen te plaatsen. 
het rapport ‘kiezen en verbinden’ is 
een van de drie bouwstenen voor de 
vernieuwende koers van het cda. het 
is de strategische cda-visie op onze sa-
menleving op de lange termijn. ‘nieuwe 
woorden, nieuwe beelden’, waarin de 
uitgangspunten zijn hertaald, is de 
tweede bouwsteen. die uitgangspun-
ten – gespreide verantwoordelijkheid, 
publieke gerechtigheid, solidariteit 
en rentmeesterschap - zijn in ‘nieuwe 

woorden, nieuwe beelden’ opnieuw 
beschreven. de derde bouwsteen is de 
hervorming van de organisatie van het 
cda, daarop komen we later terug. 

24 april: uw mening telt
op het partijcongres van 2 juni spreekt het 
cda zich uit over de strategische koers van 
het cda. als afdeling aalsmeer willen we 
onze mening over ‘kiezen en verbinden’ 
ook kenbaar maken, dit kan tot 1 mei. de 
discussie op 24 april, met u als lid, fractiele-
den in onze gemeenteraad en het bestuur, 
levert belangrijke input voor onze reactie. 
u bent van harte welkom. sterker nog, als 
u iemand meeneemt die wil meepraten 
over het cda omdat hij of zij sympathiek 
staat tegenover ons gedachtehoed, is dat 
prima. het rapport ‘kiezen en verbinden’ 
vindt u via deze link http://www.cda.nl/
upload/2012_docs/rapport_sb.pdf of kunt 
u opvragen bij het bestuur.

via de e-mail nieuwsbrief laten we u nog 
weten, waar de klankbordavond wordt ge-
houden. reserveer 24 april in uw agenda!

 

Foto: CDA-wethouder in Huizen Janny  
   Bakker-Klein

24 april klankbordavond over 
‘kiezen en verbinden’

inhoud

levendige discussies bij  
debatavond cda over  

24-uurseconomie in aalsmeer 

aalsmeer

van de noodzaak en gevolgen van de 
openstelling van winkels op zondag tot 
de effecten van een verhoging van de 
btW op bloemen en planten: levendig 
waren de discussies tijdens de drukbe-
zochte debatavond die het cda aals-
meer organiseerde op woensdagavond 
7 maart. tweede kamerlid voor het cda 
ad koppejan en cda-wethouder  
ad verburg gingen in op de gevolgen 
en cda-fractielid robbert-Jan van 
duijn won het debat over zijn stelling 
van vvd-raadslid berry nijmeijer. de 
volgende klankbordavond organiseert 
het cda op 24 april.

Lees verder op pagina 3.
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economische beleid aalsmeer vs. 24-uurseconomie

1. Achtergrond 24-uurseconomie 
een 24-uurseconomie is een samenle-
ving waarbij bedrijvigheid 24 uur per 
dag zeven dagen per week doorgaat. 
deze bedrijvigheid is divers en beslaat 
activiteiten zoals industrie, detailhandel 
en openbaar vervoer. 

verder is er geen vaste definitie omtrent 
de 24-uurseconomie. voor sommigen 
betekent hij een samenleving onafhan-
kelijk van het dag- en nachtritme, en 
volgens anderen is er reeds sprake van 
een 24-uurseconomie. daarbij geldt 
dat er reeds veel bedrijven zijn die dag 
en nacht doorgaan, zoals elektriciteits-
centrales, petrochemische industrie, 
luchtvaart, etc. 

hoe dan ook, met groei van de wereld-
handel, mondiale communicatie en het 
internet draait de wereld 24 uur per dag 
door. informatie verplaatst zich van de 
ene kant van de wereld naar de ander 
kant en de relatieve afstand tussen 
mensen, goederen en producten neemt 
steeds verder af. inter-connectiviteit 
heeft in de 24-uurseconomie een be-
langrijke rol en zorgt ervoor dat compe-
titie tussen landen en bedrijven sterk is 
toegenomen.

2. Economisch beleid Aalsmeer
de belangrijkste speerpunten voor de 
economie van aalsmeer zijn:
- de sierteeltsector;
- de detailhandel;
- het vestigingsklimaat;
- recreatie en toerisme.

de rol van de gemeente is om de 
verschillende economische sectoren 
optimaal te faciliteren en het onderne-
mersklimaat verder te versterken. 

3. Wat willen we & wat doen we
de gemeente aalsmeer streeft de vol-
gende doelen na:
 -  het benutten van de sierteeltsector 
als toeristische attractie. hiervoor is het 
concept bloomin’holland ontwikkeld;
-  het faciliteren van de sierteeltsector. 
dit bestaat o.a. uit het bieden van groei 
mogelijkheden via greenpark aalsmeer 
voor bedrijven en het bieden van ver-
blijfsruimte voor arbeidsmigranten via 
bijv. hotelvoorziening;

-  de gemeente aalsmeer streeft naar 
een hoogwaardige dienstverlening 
waar bedrijven en burgers 24 uur per 
dag terecht kunnen voor producten en 
diensten. het bedrijvenloket is hier een 
voorbeeld van. een ander aspect is het 
aanstellen van een accountmanager 
voor bedrijven als vast aanspreekpunt 
voor ondernemers. de samenwerking 
met amstelveen levert naar verwachting 
een positieve bijdrage voor het verder 
uitbouwen van de (digitale) dienstver-
lening;
-  het bevorderen van het ondernemer-
schap door het faciliteren van bijeen-
komsten voor (startende) ondernemers. 
activiteiten die hiervoor worden onder-
nomen zijn: 
1. ondernemer & starter van  
 jaar verkiezing;
2. netwerkbijeenkomsten;
3. de startersbeurs kvk;
-  het zorgen voor een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat. het waarborgen van 
de bereikbaarheid en het verzorgen van 
voldoende (gratis) parkeervoorzienin-
gen (recente ontwikkelingen zijn Praam-
plein en ophelialaan). het zorgdragen 
voor een aantrekkelijke en prettige 
openbare ruimte;
-  verbeteren van het kwaliteitsniveau 
van bedrijven terreinen. Parkmanage-
ment is een middel om de kwaliteit van 
een bedrijventerrein af te stemmen op 
de behoeften van alle betrokken par-
tijen. er lopen verschillende initiatieven 
op het gebied van parkmanagement in 
de gemeente aalsmeer (greenPark en 
hornmeer).
-  toerisme en recreatie is een speerpunt 
van de gemeente aalsmeer. recreanten 
en toeristen vragen van de branche 
steeds meer kwaliteit. het voorzienin-
genniveau op het gebied van water-
recreatie wordt verbeterd door onder 
ander het realiseren van de Passan-
tenplaatsen op het Praamplein. op dit 
moment is de gemeente  bezig met een 
verder uitwerking van toekomstplannen 
voor de jachthavensector in samenwer-
king met de ondernemers;
-  verkenning van de mogelijkheden 
voor het oprichten van een onderne-
mersfonds samen met de ondernemers 
van o.a. aalsmeer-dorp. er wordt ge-
streefd naar een gezamenlijke promotie 
(klantenmarketing) en een verbetering 

van de uitstraling van de gezamenlijke 
(winkel)panden;
-  werken aan citymarketing. doel 
hiervan is het beter positioneren van 
de gemeente aalsmeer in regionaal 
verband op (inter)nationaal niveau. de 
activiteiten beleef aalsmeer evenals 
samenwerking met de regio op het 
gebied van promotie en marketing. het 
project ‘amsterdam bezoeken holland 
zien’ is onderdeel van het toeristisch ac-
tieplan metropoolregio amsterdam. de 
zeilwedstrijd “het nationaal regenboog 
evenement” op de vijf hollandse en 
utrechtse plassen. aansluitend wordt er 
gewerkt aan een voorstel voor toeristi-
sche bewijzering.

4. Verhouding Aalsmeers economisch 
beleid vs. 24uurseconomie
bovenstaande activiteiten en ontwikke-
lingen dragen bij aan het versterken van 
de lokale economie van aalsmeer en 
zorgen voor aansluiting met regionale 
en (inter)nationale ontwikkelingen. be-
langrijk in deze ontwikkelingen blijven 
de menselijke maat en het contact met 
burger en lokale bedrijven. 

bereikbaarheid en connectiviteit zijn 
belangrijk. de belangrijkste rol die voor 
de gemeente aalsmeer is weggelegd 
is het sturen van sociaaleconomische 
ontwikkelingen. het faciliteren van de 
gemeente aalsmeer bestaat uit het 
bieden van ruimte voor ondernemers 
en bedrijven in een steeds mondialere 
en snellere wereld die alsmaar door-
gaat. vandaar de inzet op verschillende 
platformen voor aanwezige sierteeltsec-
tor, de detailhandel en de toeristische 
en recreatieve sector. hierin vervult de 
gemeente een rol als mediator en blijft 
daarbij oog houden voor de belangen 
van de aalsmeerse burger en de maat-
schappij als geheel.

Ad Verburg
Wethouder
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uit het bestuur

CDA’ers kunnen snel lezen
fractieleden van het cda heb-
ben op zaterdagochtenden in 
de wintermaanden een cursus 
snel lezen gevolgd… en zijn 
allemaal geslaagd. dankzij 
speciale technieken kan het 
leestempo met een factor 3 
tot 4 worden verhoogd! 

ALV: 19 september
op dinsdag 19 september 
houdt het cda de jaarlijkse 
algemene ledenvergadering 
en starten we met de voorbe-
reidingen voor de gemeente-
raadsverkiezingen in 2014. 

Halverwege…
leden van de cda-fractie in 
de gemeenteraad en bestuur 
inventariseren, welke resulta-
ten zijn geboekt in de afgelo-
pen twee jaar. in de volgende 
cdactueel leest u daar meer 
over!

plaats van consumeren’ zijn meerdere 
erkennen in ronald fransen van Pact 
aalsmeer. 
over de zondagopenstelling ging de 
derde stelling. ’78 uur, 6 dagen per 
week: dat geeft de consument vol-
doende mogelijkheden om te winke-
len. een extra (zon)dag is niet nodig’, 
stelde cda-raadslid robbert-Jan van 
duijn.  berry nijmeijer van de vvd, de 
partij die de motie heeft ingediend 
om de winkelopenstelling van twee 
supermarkten op zondag mogelijk 
te maken, vond 78 uur persoonlijk 
voldoende. ,,maar de consument wil 
iedere dag de keuze hebben’’, stelde 
hij. ,,vvd, denk ook aan de kleine 
ondernemers’’, riep van duijn onder 
meer op. 64% van de aanwezigen 
was het met het jongste raadslid van 
aalsmeer eens. 
koppejan sloot zijn presentatie af met 
de opmerking, dat het goed is om 
ook in aalsmeer het debat te voeren 
over de 24-uurseconomie. ,,Want 
werken, geld verdienen en economie 
zijn belangrijk. maar we leven niet bij 
brood alleen’’, nuanceerde hij. 

Foto:  CDA’ers bij de debatavond over 
de 24-uurseconomie (vlnr) Hermen de 
Graaf, Ad Koppejan,  Ad Verburg, Jaap 
Overbeek en Robbert-Jan van Duijn.

verschillende culturen en beleving 
van de zondag in nederland’’, aldus 
koppejan. ,,cda’ers in het katholieke 
zuiden beleven de zondag anders 
dan op de veluwe’’, noemde hij als 
voorbeeld.
als antwoord op een vraag van 
frans kuipers over de mogelijke 
verhoging van de btW op bloemen 
zei koppejan zich persoonlijk hard 
te zullen maken voor handhaving 
van lage btW-tarief voor bloemen 
en planten. ,,maar uiteindelijk gaat 
daar de fractie over’’, nuanceerde hij. 
datzelfde geldt voor het cda-stand-
punt over ontwikkelingssamenwer-
king, zei hij op de vraag van maarten 
Piet hierover. overigens heeft het 
cda aalsmeer een concept-motie 
voorbereid, waarin wordt gepleit 
voor handhaving van bloemen en 
planten in het lage btW-tarief

Debatten over stellingen
over drie stellingen over de 24-uurs-
economie werd officieel gedebat-
teerd onder leiding van cda-voor-
zitter hermen de graaf. de cda’ers 
christiaan keijzer en dirk van Wil-
legen gingen in op de effecten op 
de zorg. cda-fractievoorzitter Jaap 
overbeek moest bij de verdediging 
van de stelling ‘het siert aalsmeer 
als we de zondagopenstelling van 
supermarkten niet toestaan als sig-
naal om te gaan consuminderen in 

Weer moesten er stoelen worden 
bijgehaald om de bijna veertig be-
zoekers, zowel cda’ers als vertegen-
woordigers van andere partijen en 
geïnteresseerden een plek te geven 
op de debatavond in de oude vei-
ling.
ad verburg, cda-wethouder met 
economie in zijn portefeuille, meld-
de dat college en gemeenteraad 
menen dat een smallere gemeente-
lijke bedrijfsvoering niet ten koste 
mag gaan van het faciliteren van het 
bedrijfsleven. de samenvatting van 
zijn betoog vindt u in deze cdactu-
eel op pagina 2.

Koppejan: balans belangrijk
cda tweede kamerlid ad koppejan 
stelde, dat bij de winkeltijden de 
belangen van zondagsrust, toerisme 
en de winkels in balans moeten 
zijn. ,,beslissingen hierover moeten 
op gemeentelijk niveau plaatsvin-
den. dat sluit het beste aan bij de 

(vervolg) levendige discussies bij debatavond   
   cda over 24-uurseconomie in aalsmeer
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overheidshandelen. het voeden 
van de hongerigen, het lessen van 
de dorstigen, het kleden van de 
naakten, het bezoeken van zieken 
moet uit eigen beweging gedaan 
worden, maar het heiligt niemand 
als dit handelen door de wet wordt 
afgedwongen.  Wat vindt u van de 
uitspraak van een duitse filosoof “de 
staat die de hemel op aarde tracht 
te vestigen maakt haar tot een 
hel.” in het christendemocratische 
politieke denken staat dan ook niet 
de overheid centraal (of de markt), 
maar de samenleving en haar ver-
banden. speelt het geloof dan geen 
enkele rol in de politiek? moeten 
we het geloof achterlaten op ons 
nachtkasje? steeds meer mensen 
roepen dat godsdienst een strikte 
privé aangelegenheid is en niet 
thuis hoort in het publieke domein. 
dat is een visie die thuis hoort in de 
franse opvatting over scheiding tus-
sen kerk en staat. 

Uitgangspunten
in nederland hanteren we heel 
andere uitgangspunten. in feite 
hebben kerkelijke en wereldlijke 
machthebbers een stilzwijgende 
afspraak gemaakt  om niet te zeer 
in elkaars vaarwater te komen. in 
de partij waar ik mij thuis voel, het 
cda, willen we ons laten inspireren 
door gods Woord en zoeken we als 
fractie ook de momenten van bezin-

Enige weken terug mocht ik spre-
ken op het Mannenontbijt van de 
Hervormde kerk in Aalsmeer-Dorp 
over bovenstaan thema. “Man-
nenontbijt” klinkt u wellicht wat 
ouderwets in de oren, maar ik ben 
elke keer weer onder de indruk 
dat op zaterdagmorgen om 8.00 
uur veertig tot vijftig mannen in 
de leeftijd van 25 tot 75 jaar bij 
elkaar komen om te luisteren naar 
een spreker en naar elkaar. 

voor de lezers van cdactueel is de 
speech ingekort. met elkaar spreken 
over de politiek, dat is bijzonder in 
de kerk en dus ook op het mannen-
ontbijt. Wat hebben kerk en Politiek 
met elkaar gemeen, er bestaat toch 
juist scheiding  tussen kerk en staat? 
kan je als christen eigenlijk wel in 
de politiek functioneren, dat is toch 
veel te veel een wereld van compro-
missen, van “vuile handen maken”? 
bestaat christelijke politiek eigenlijk 
wel? vragen en dilemma’s die we 
vandaag niet op zullen lossen, waar 
waarover we vandaag wel na willen 
denken en willen luisteren naar 
elkaar. 

Kat in vreemd pakhuis
is christelijk geloof in de politiek 
niet als een kat in een vreemd 
pakhuis? het is er niet primair voor 
bedoeld. christelijk handelen laat 
zich niet eenvoudig omzetten in 

“christen in de lokale politiek”
ning om samen te bespreken wat 
de passage uit de statuten van het 
cda “de heilige schrift als richtsnoer 
voor het politiek handelen” voor ons 
betekent. geeft dat een antwoord 
op al onze vragen, op vragen op het 
gebied van ruimtelijke ordening, 
economie, verkeer en vervoer? 
geenszins, want kunnen wij in 
naam van het geloof via de politiek 
anderen ons eigen gelijk opleggen? 
kan de cda-wethouder de zondags-
rust opleggen aan de winkelier die 
op zondagmiddag zijn supermarkt 
open wil stellen? moet de overheid 
als vertegenwoordiger van de hele 
samenleving niet neutraal zijn?

Maatstaf
bedenk dat het geloof niet de maat-
staf mag zijn waarmee wij meten, 
maar dat het de maat is waaraan 
wij zelf gemeten zullen worden. het 
gaat dus over onze houding, hoe 
spelen wij het politieke spel, hebben 
we oog voor het onrecht dat soms 
in naam van de overheid wordt 
aangedaan? Politici praten veel, cda 
politici doen daarin niet onder voor 
die van andere partijen. bedenk 
echter dat wij niet op onze woor-
den worden beoordeeld, maar juist 
op de daden die volgen op onze 
woorden. 

Jaap Overbeek
fractievoorzitter

de volgende cdactueel verschijnt op
de laatste woensdag van april 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 onze afdeling. 

mailto:cdactueel%40gmail.com?subject=Afmelden%20CDActueel

