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CDActueel

,,Iedereen heeft het recht om mee te 
doen en de plicht om bij te dragen’’. 
Daarmee begon Janny Bakker-Klein 
uit Huizen haar presentatie over de 
nieuwe koers van het CDA op dinsdag 
24 april voor de afdeling Aalsmeer. 
Zij was hiervoor uitgenodigd omdat 
het CDA Aalsmeer actief betrokken 
wil zijn bij de discussie over het stra-
tegisch rapport ‘Kiezen en Verbinden, 
de politieke visie vanuit het radicale 
midden’. 

Voor een volle Podiumzaal in het 
dorpshuis van Kudelstaart hield niet 
alleen Bakker een presentatie. Ook 
Aad Hofland, Casper van der Schilden, 
Henriëtte Nakad, Arjan Hoogendoorn, 
Christiaan Keijzer en Annik van Berlo–
Van Keer gingen in op verschillende 
onderdelen van het rapport. Er werden 
ook kanttekeningen geplaatst, die door 
het afdelingsbestuur van Aalsmeer aan 
het landelijke CDA zijn doorgegeven. 

Meer aandacht
,,Het is gewenst om meer aandacht te 
schenken aan -en open te staan voor- 
andere religies’’, is een van de opmer-
kingen over ‘Kiezen en Verbinden’ die 
vanuit Aalsmeer is overgebracht naar 
Den Haag. Het was een uitkomst uit de 
discussie over het onderwerp ‘Identiteit 
en Pluriformiteit’, waarover Aad Hofland 
een presentatie hield. Verder vindt het 

CDA Aalsmeer dat er meer aandacht moet 
worden besteed aan economische ontwik-
keling in samenhang met duurzaamheid, 
aan vergrijzing en zorg en aan aanpak van 
de hypotheekrenteaftrek in combinatie 
met de woningmarkt. 
Daarmee volgt het CDA Aalsmeer de  
oproep die Van der Schilden en  
Hoogendoorn maakten. Keijzer en  
Bakker waren het eens over de inzet van 
het PGB (persoonsgebonden budget), 
waarbij Keijzer een pleidooi hield voor het 
in stand houden van de eerstelijns zorg.  
Van Berlo, die het hoofdstuk ‘Kennis maakt 
het verschil’ bij de kop pakte, stelde vast 
dat er in Nederland te veel drempels zijn 
om in het onderwijs mee te doen. 

Waardering
Bakker waardeerde de opzet van de avond. 
Voorzitter Hermen de Graaf lichtte toe, dat 
alle sprekers met hun achtergrondkennis 
input willen leveren aan verdere discussie 
over de CDA-koers. ,,Het rapport ‘Kiezen 
en Verbinden’ is een goed uitgangspunt 
voor het verkiezingsprogramma, dat over 
een paar weken klaar moet zijn’’, verwees 
hij naar de actuele politieke situatie in Den 
Haag. 

Foto: vlnr. Hermen de Graaf, Annik van 
Berlo–Van Keer, Aad Hofland, Janny Bakker, 
Christiaan Keijzer, Arjan Hoogendoorn en 
Casper van der Schilden.
Meer foto’s op pagina 2.

Aalsmeer draagt bij aan  
langetermijnstrategie CDA

INHOUD

Zware klus: een degelijk en 
verantwoord financieel beleid

Aalsmeer

Ook de gemeente Aalsmeer ontkomt 
niet aan forse bezuinigingen. Deze 
discussie hebben we vorig jaar ge-
voerd in de gemeenteraad en we zijn 
ook met een pakket aan maatregelen 
gekomen.

Helaas zijn de economische ontwik-
kelingen er niet beter op geworden. 
De recessie houdt aan en we zijn zelfs 
in een ‘double dip’ terecht gekomen. 
Het ‘nieuwe’ akkoord in Den Haag, het 
huzarenstuk van onze CDA minister Jan 
Kees de Jager, zal zeker ook gevolgen 
hebben voor de gemeentelijke begro-
tingen.

Lees verder op pagina 3.
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de PVV en in feite ook de G500, de 
intellectuele jongeren, zetten zich 
sterk af tegen bepaalde delen van de 
samenleving. Tevens lijken seculiere 
en orthodox-religieuze bevolkings-
groepen scherper tegenover elkaar 
te staan. Dat zijn zaken die de solida-
riteit ontkrachten, en uiteindelijke de 
samenleving kunnen ontregelen. 

door Aad Hofland, een gedeelte 
van zijn presentatie tijdens discus-
sieavond op 24 april

vraagt een andere houding van het 
CDA. Ze komt dichter bij de mensen 
te staan, ze moet toegankelijker 
worden, de mensen aanspreken, 
professioneler worden en daar waar 
mogelijk bureaucratie uitbannen.  
Dat zal volgens mij een van de grote 
uitdagingen van het CDA worden. 
Het CDA dient tevens een basis te 
zijn vanwaaruit de solidariteit onder 
de mensen wordt versterkt. En die 
uitdaging moet ingevuld worden via 
het christelijke gedachtegoed van 
het CDA en… die uitdaging is groot, 
want wat zien wij op dit moment: 

Het CDA onderschrijft democratie, 
de rechtsstaat en fundamentele 
rechten van de mens, waarden 
die onlosmakelijk onderdeel zijn 
van onze Nederlandse identiteit. 
Verderop lees je in ‘Kiezen en Ver-
binden’ dat voor het CDA recht-
vaardigheid niet in de regels zelf 
schuilt, maar in de juiste toepas-
sing daarvan.

Als je deze woorden leest dan vraag 
ik mij af of de kiezer daar iets van 
begrijpt. Weten ze wel wat onze 
Nederlandse identiteit is? Weet het 
CDA wel wat haar identiteit is? Er 
wordt nu een beetje afstandelijk 
verwezen naar grote woorden als 
rechtsstaat en de fundamentele 
rechten van de mens. Maar hoe staat 
het CDA daarin? Wat is haar identi-
teit?
Persoonlijk vind ik dat het CDA aan 
de kiezer moet laten zien waar ze 
werkelijk voor staat. Dat moet helder 
en transparant zijn, anders begrij-
pen de kiezers dat niet. Het moet ze 
aanspreken in hun situatie, in hun 
levensfase. 

Menselijk gezicht
Nu de centrale overheid steeds 
meer zaken afstoot en in de schoot 
heeft geworpen van de regionale 
of gemeentelijke overheid is het 
van belang dat het CDA een sterk 
en menselijk gezicht binnen brengt 
op die lagere contactniveaus. Dat 

Over identiteit en pluriformiteit

Foto: Robbert-Jan van 
Duijn, Marja van Duijn en 
Ines van der Boon

Foto: Aad Hofland in discussie met Janny Bakker
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Leden van de fractie en het be-
stuur werken aan een overzicht 
van de door het CDA en het col-
lege behaalde resultaten in de 
afgelopen twee jaar. Over twee 
jaar hebben we de verkiezingen 
voor de gemeenteraad alweer 
achter de rug, de volgende klus 
is dan ook het opstellen van het 
verkiezingsprogramma. Wilt u 
hieraan ook meewerken, neem 
dan contact op met een van de 
bestuursleden.

CDA-congres naar 28 en 29 
juni
Het CDA-congres dat stond 
gepland op 2 juni is met het 
oog op de landelijke verkiezin-
gen op 12 september verzet 
naar 28 en 29 juni. Meer infor-
matie volgt, onder meer via de 
wekelijkse nieuwsbrief van het 
CDA-partijbureau.

Eerste woensdag…
Normaal gesproken verschijnt 
de CDActueel op de laatste 
woensdag van de maand, dit 
keer op de eerste. Reden: we 
wilden de uitkomst van de dis-
cussie op 24 april meenemen.

Bestuursvergadering
Op woensdag 23 mei vergadert 
het bestuur van het CDA Aals-
meer. Wilt u hiervoor onderwer-
pen aandragen, stuur dan een 
mail aan hermen@degraafvan-
derzande.nl

komen. Het zal duidelijk zijn dat 
bijvoorbeeld de ontwikkelingen van 
‘De Tuinen van Aalsmeer’ en Green-
park last hebben van de economi-
sche crisis. Maar ook de openstelling 
van de nieuwe N201 speelt hier een 
grote rol. Zoals het er nu naar uit 
ziet, zal de openstelling van de ge-
hele N201 pas in 2015 plaats vinden. 
De te late openstelling schaadt de 
ontwikkelingen van de beiden ter-
reinen enorm.

Des teleurstellender is dan, dat 
we in Aalsmeer in het verleden 
andere keuzes gemaakt hebben 
gemaakt als het gaat om beheer en 
onderhoud. Ik heb op de gemeen-
telijke website hierover een column 
geschreven en deze wil ik u niet 
onthouden.

Wake up call Beheer en Onderhoud
De fractievoorzitter van het CDA in 
Alphen aan de Rijn zette dit boven 
zijn bijdrage in ‘Bestuursforum’, het 
maandblad van CDA-politici. Hij be-
gon zijn artikel met: “Politiek is meer 
geïnteresseerd in aanleg van nieuwe 
wegen en tunnels dan in beheer en 
onderhoud van bestaande infra-
structuur. Vele bruggen, viaducten 
en sluizen zijn verouderd. Het is de 
hoogste tijd dat er meer bestuurlijke 
en ambtelijke aandacht komt voor 
beheer en onderhoud.”

Ook ons College is geconfronteerd 
met pittige conclusies, toen wij de 
resultaten van een aantal beheers-
plannen met begrotingen onder 
ogen kregen. In 2010 bij de start 
van onze Collegeperiode werd snel 
duidelijk dat een aantal bruggen di-
rect vervangen moest worden, zoals 
de brug in de Dorpsstraat, Raad-
huisbrug en brug Beethovenlaan 
en bruggen in het Hornmeerpark. 
Ook constateerden wij dat er geen 
beheersplan is gemaakt voor ‘kunst-
werken’, zoals deze verkeersvoorzie-
ningen in jargon worden genoemd. 
Om een indruk te krijgen over onze 
gemeentelijke kunstwerken enkele 
getallen:
160 bruggen, bijna 32 kilometer 

Ook de cijfers van de grondexploi-
taties zijn zorgelijk. Deze cijfers zijn 
geen verrassing, want vele ge-
meenten komen als gevolg van het 
grondeigendom in de problemen. 
Een onderzoek van het VNG en de 
ministeries van Economie, Land-
bouw en Innovatie en Binnenlandse 
Zaken gaf eind vorig jaar aan dat 
tekorten kunnen oplopen tot bijna 
3 miljard euro. Met als resultaat dat 
veel gemeenten in de problemen 

(VERVOLG) Zware klus: een degelijk en 
      verantwoord financieel beleid

beschoeiing, 23 damwanden/keer-
muren en 5 geluidsschermen. Op 
de geluidsschermen na, verkeren de 
kunstwerken in het algemeen in een 
matige staat van onderhoud.
Deze onderhoudssituatie is onder 
meer te wijten aan achterstallig 
onderhoud en bij een aantal geval-
len, is het einde van de levensduur is 
bereikt.

We ontkomen er niet aan en willen 
dit ook niet, wat we decennia lang 
hebben nagelaten, moet opgepakt 
worden. Bruggen, waar sprake is van 
scheurvorming, verroeste bewape-
ning, houtrot in de palen en loszit-
tende betondelen, moeten nu en 
de komende tien jaar aangepakt 
worden.

Onze waterrijke gemeente met bijna 
32 kilometer beschoeiing, ontkomt 
er niet aan dat een groot deel, na-
melijk 47 beschoeiingen van dam-
wanden, in aanmerking komen voor 
vervanging binnen tien jaar. Een 
groot gedeelte al binnen vijf jaar. 
Het is zeker confronterend dat we 
de focus decennia lang op “ontwik-
keling” hebben gehad. Onderhoud 
is niet sexy, maar verwaarlozing 
heeft grote gevolgen voor onze 
gemeente.

De komende tien jaar hebben we 
grote bedragen nodig om alles weer 
op orde te krijgen. Dit zijn de lessen 
die we geleerd hebben, voor de 
toekomst. Het is zaak om als politiek 
voldoende oog te hebben voor de 
onderhoudssituatie van onze kunst-
werken, infrastructuur en open-
bare ruimten. Zeker in een periode 
waarin bezuinigd moet worden, is 
dit dubbel lastig.

Ad Verburg
Wethouder

mailto:hermen%40degraafvanderzande.nl?subject=Onderwerpen%20bestuursvergadering%20CDA
mailto:hermen%40degraafvanderzande.nl?subject=Onderwerpen%20bestuursvergadering%20CDA
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De mening van het CDA Aalsmeer
En de leden van de CDA-fractie, wat 
vinden zij er van? Het CDA is van 
mening dat je er voor moet waken 
de democratie te veel te reguleren. 
Als je het functioneren van het 
democratisch besluitvormingspro-
ces vast gaat leggen in ‘in beton 
gegoten afspraken’ sla je het proces 
dood. Politiek is soms ook emotie, 
daar moet ruimte voor zijn. Raadsle-
den zijn volksvertegenwoordigers, 
en moeten ook ter wille van hun 
achterban, zich kunnen profileren in 
de raad. Dat hoeft niet altijd met een 
veelheid van woorden te gebeuren. 
Soms ben je effectiever door puntig 
en beknopt te zijn. Geef elkaar wel 
de ruimte en ga zeker niet met een 
stopwatch aan de gang. Bij een raad 
met slechts 4 fracties zou dat zeker 
een doorgeslagen reactie zijn. Maar 
wat blijkt na veel discussie over onze 
vergadercultuur: zijn er te weinig 
onderwerpen om de vergadering 
van 5 mei doorgang te kunnen laten 
vinden. De raadsvergadering van 19 
april kende al een magere agenda. 

Netwerkwijken
Slechts dankzij de proef met het 
informatief beraad over netwerkwij-
ken en de besluitvorming over de 
nota van uitgangspunten Parkmeer 
met enkele schorsingen werd het 
toch nog bijna 23.00 uur voordat 
burgemeester Litjens de hamer kon 
laten vallen voor de sluiting. Toch 
staan ons nog belangrijke besluiten 

Het lijkt rustig in de gemeente-
raad van Aalsmeer. Nadat in fe-
bruari en maart enkele raadsver-
gaderingen tot na middernacht 
uitliepen, verzuchtten diverse 
raadsleden dat het zo niet langer 
door kon gaan. In het presidium 
(de agendacommissie van frac-
tievoorzitters, de burgemeester 
als voorzitter van de raad en de 
griffie) werden stevige noten 
gekraakt over het boycotten van 
vergaderingen als deze het mid-
dernachtelijke uur zouden over-
schrijden. 

Columnisten schreven in prikkelen-
de artikelen dat het onverantwoord 
was dat na 5 uur vergaderen belang-
rijke besluiten werden genomen 
over de toekomst van Aalsmeer. 
Fractievoorzitters werden opgeroe-
pen erop toe te zien dat woordvoer-
ders in de raad zich op hoofdlijnen 
zouden richten en de details zouden 
overslaan. Hulpmiddelen werden 
voorgesteld zoals het gebruik van 
stopwatches waarmee voor iedere 
fractie de spreektijd zou worden 
bijgehouden. Gebruik je bij een 
onderwerp te veel tijd dan wordt 
het afgetrokken van je spreektijd bij 
een andere onderwerp. Amstelveen 
gebruikt dat systeem al en wat van 
deze grote samenwerkingsbroer 
komt is per definitie navolgens-
waard. Zelfs de Amstelveense kro-
kettenmotie van Balkenende werd 
door CDA-raadslid Robbert-Jan van 
Duijn getransfereerd naar Aalsmeer.

Stilte voor de storm?
te wachten voor het zomerreces. 
Denk aan de behandeling van de 
jaarrekening, waarin we ons verlies 
moeten nemen op de projecten 
N&2=1 en Greenpark, het onder-
houdsplan bruggen en beschoeiin-
gen moet vastgesteld worden, het 
arkenbeleid is aan besluitvorming 
toe, hoe staat het met de bezuini-
gingen, de lentenota zal ongetwij-
feld met een somber doorkijkje 
komen richting 2013 en verder. En 
dit alles in het licht van een gevallen 
kabinet en een onrustige financiële 
markt. De huidige rust moet gekwa-
lificeerd worden als “stilte voor de 
storm”, als de opmaat naar een hete 
zomer. De laatste twee raadsverga-
deringen van juni en juli zullen de 
apotheose worden van dit vergader-
jaar. Ongetwijfeld zal in deze raads-
vergaderingen het middernachtelijk 
uur weer bereikt worden, met het 
risico van niet begrepen moties en 
ongelukken. De meeste politieke 
crises ontstaan in de laatste verga-
dering voor het zomer- of kerstreces. 
Laten we nu onze rust nemen om 
verkwikt en alert de laatste twee 
zware vergadermaanden in te gaan.

Jaap Overbeek
Fractievoorzitter

P.S. Deze bijdrage is geschreven vanaf 
de camping.

De volgende CDActueel verschijnt op 
de laatste woensdag van mei 2012

www.aalsmeer.cda.nl

CDActueel is de digitale nieuws-
brief van het CDA Aalsmeer en 
verschijnt in principe 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



