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,,Directe informatie van betrokkenen 
en ter plekke zien en bespreken wat 
er gebeurt. Dat is een hele goede ma-
nier om je als raadslid en politicus in 
actuele onderwerpen te verdiepen’’. 
Dat was de conclusie na het werkbe-
zoek aan ‘De Binding’ van de CDA-
delegatie vanuit de gemeenteraads-
fractie en het bestuur van de afdeling 
Aalsmeer. Met vele vrijwilligers en 
beroepskrachten zet ‘De Binding’ 
zich al meer dan veertig jaar in voor 
kinder-, jeugd- en jongerenwerk in 
Aalsmeer en Kudelstaart. 

,,het komt niet vaak voor dat we poli-
tieke partijen op werkbezoek krijgen’’, 
verwelkomde voorzitter leo bakker van 
‘de binding’ de cda-delegatie. samen 
met collega margreeth eveleens en 
teamleider lenneke heijjer hield hij een 
presentie over de activiteiten van ‘de 
binding’ en de toekomstplannen. met 
die plannen, ‘de binding nieuwe stijl’, 
speelt de organisatie in op de verande-
rende omstandigheden en financiering 
van het jongerenwerk in aalsmeer en 
kudelstaart. dat staat, met het oog op 
bezuinigingen en hervormingen, hoog 
op de politieke agenda.

Veel activiteiten
de cda-delegatie kreeg tijdens het werk-
bezoek een goede indruk van de vele acti-
viteiten van ‘de binding’. naast de wekelijk-
se activiteiten in de binding boven in het 
dorp, de binding zolder in kudelstaart en 
binding oost in nieuw-oosteinde worden 
jaarlijks zeven zomerkampen georgani-
seerd en zijn er speciale activiteiten. zoals 
‘wie is de chef’ – koken met de mobiele 
keuken, de buitenspeeldag in kudelstaart 
en de kindervakantieweek.  
het werkbezoek stond ook in het teken 
van de toekomstige rol van ‘de binding’ 
en de activiteiten in de komende jaren. 
In de lentenota 2011 heeft de gemeente 
aalsmeer nieuwe kaders geformuleerd 
voor het jeugd- en jongerenwerk. dit jaar 
is een overgangsjaar en in 2013 wordt een 
nieuwe koers gevaren. ,,met ’de binding 
nieuwe stijl’ willen we in de toekomst de 
samenwerking met de gemeente en vele 
andere partijen voortzetten en een goed 
jeugd- en jongerenwerk voor aalsmeer 
en kudelstaart blijven neerzetten’’, aldus 
bakker.

Foto: staand Leo Bakker, Jaap Overbeek, Dirk 
van Willegen en Robert van Duijn en zittend 
Margreeth Eveleens, Lenneke Heijjer en Ines 
van der Boon bij het CDA-werkbezoek aan 
‘De Binding’.

delegatie cda aalsmeer op 
werkbezoek bij ‘de binding’

inhoud

‘wiki-wijk’ gericht

aalsmeer

Onlangs is er een voorlichting 
geweest over een nieuwe vorm van 
wijkgericht werken (dat wil zeggen, 
hoe gaan we in de toekomst om 
met de wijkraden en dorpsraden). 
Wethouder van der Hoeven stelde 
dat  “wijkgericht werken erop gericht 
moet zijn om een bijdrage te leveren 
aan de sociale samenhang en de 
invulling van de openbare ruimte”. 
De politieke partijen mochten hier 
commentaar op geven. 

als cda vinden wij bovengenoemd 
standpunt  een goede visie.  voor 
ons begint politiek bij erkenning van 
maatschappelijk initiatief. mensen, 
buurten, sportclubs, scholen, kerken, 
zorginstellingen, bedrijven: ze leveren 
allemaal een unieke bijdrage aan de 
samenleving. 

Lees verder op pagina 3.
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geen uitzicht hebben op een succes-
volle participatie, ze wil echte vluch-
telingen toelaten en talent uitnodi-
gen voor studie of werk”.
In het helpen van mensen die geen 
uitzicht hebben op een succesvolle 
participatie kan ik mij helemaal vin-
den. al wordt niet duidelijk om welke 
generaties het van de immigranten 
gaat. verder wordt er gesproken over 
het alleen toelaten van echte vluch-
telingen. een begrijpelijke reactie als 
je lang onder de knoet bent geweest 
van de Pvv, maar realiseert het cda 
zich dat op termijn een aantal taken 
in nederland vanwege de vergrij-
zing en hoger opleidingsniveau niet 
meer uitgevoerd kunnen worden. de 
behoefte aan immigranten blijft op 
termijn hoog. belangrijk is dat er dan 
goede afspraken met hen worden 
gemaakt over de verblijfstijd.

Aad Hofland

gewerkt aan de opbouw van ne-
derland, zij hadden geen tijd gehad 
om te studeren, hadden ook minder 
tijd om te integreren, er moest veel 
geld verdiend worden en dat ging 
naar het thuisland. we kunnen deze 
generaties wat betreft participatie 
verder afschrijven, helaas. die ge-
neraties worden nog goed opge-
vangen binnen eigen kring, ook al 
wordt de kloof tussen de generaties, 
zichtbaar. het is de taak van de 
politiek, dus ook van het cda, om 
deze mensen nog zover als mogelijk 
actief in de samenleving te laten 
participeren en zorg te verlenen. 

het cda zegt in “kiezen en verbin-
den” dat zij het immigratiebeleid 
van de toekomst langs drie lijnen 
wil vormgeven: “mensen helpen die 

Op verzoek van het CDA-bestuur 
hield Aad Hofland op de laatste 
klankbordavond een presenta-
tie over ‘Kiezen en Verbinden’, 
het rapport van het strategisch 
beraad. Hier leest u zijn bijdrage 
over ‘Integratie door participatie’. 

Integratie door participatie is na-
tuurlijk een open deur, dat is voor 
de meeste immigranten in principe 
geen probleem. de derde generatie 
voelt zich al volop nederlander, kent 
de taal goed en spreekt de taal van 
zijn vader en moeder maar ten dele. 
hij of zij is steeds beter opgeleid. 
maar de eerste en tweede generatie 
geven mogelijk nog problemen. 
deze generaties, en zeker die van 
de eerste generatie - en dat mogen 
we niet vergeten - hebben keihard 

Integratie door participatie

uIt het bestuur

Verkiezingsprogramma
dinsdagavond 5 juni bespreken 
we het concept programma 
voor de verkiezingen voor de 
tweede kamer op 12 septem-
ber. alle cda-leden zijn van 
harte welkom, geef uw be-
langstelling door via hermen@
degraafvanderzande.nl

Nieuw kandidaat bestuurslid
het bestuur draagt bij de 
komende algemene ledenver-
gadering van het cda aalsmeer 
Paul van soelen voor. hij stopt 
als fractie-assistent. 

Fractie en bestuur
zaterdagochtend 16 juni is er 
gezamenlijk overleg met de 
fractie, wethouder en het be-
stuur van het cda aalsmeer. we 
bespreken dan onder meer de 
bereikte resultaten in aalsmeer 
en de campagneplannen voor 
12 september.   

foto: aad hofland in discussie met janny bakker 
tijdens de discussie-avond over het rapport 
“kiezen en verbinden“.
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we zien een modernisering van de 
samenleving, waarbij sprake is van 
individualisering. het gevolg hier-
van kan aan de ene kant zijn dat veel 
mensen nu meer mogelijkheden 
dan vroeger hebben om zelf de 
regie te nemen in hun leven, door 
een betere opleiding, meer geld, 
betere (mobiele) bereikbaarheid en 
verbondenheid met sociale media. 
maar het betekent niet per definitie 
dat mensen minder behoefte aan 
sociale samenhang hebben of dat 
mensen minder eenzaam zijn.  we 
mogen tenslotte niet vergeten dat  
we niet alleen leven voor onszelf, 
maar dat we pas mens zijn door met 
elkaar te leven. onderlinge verbon-
denheid tussen mensen vinden wij 
als cda zeer belangrijk. de sociale 
contacten spelen zich nu alleen 
vaker af in een modernere netwerk-
samenleving. anders. dynamischer 
dan vroeger.  

Vertrouwen
de overheid moet al die mensen en 
organisaties het vertrouwen geven 
om te doen waar ze goed in zijn. en 
de burger geeft de overheid zo het 
vertrouwen terug om te doen wat 
zij moet doen. vertrouwen is dus 
belangrijk! niet alles hoeft volgens 
regels en wetten te gebeuren. 
mensen en bedrijven weten vaak 
zelf heel goed hoe dingen geregeld 
moeten worden.
neem nu wikipedia, die wonder-
baarlijke digitale encyclopedie die 
niet door een meesterlijk brein of 
een groep gestudeerde mensen 
is samengesteld, maar die wordt 
beheerd door een oneindig aantal 
gewone mensen. daardoor is kwa-
litatief  goed verzorgde informatie 
beschikbaar voor iedereen. zoals 
wikipedia is bedacht en gemaakt, zo 
kun je ook naar aalsmeer kijken: als 
een dorp waarin mensen zelf de pro-
blemen aanpakken en oplossen en 
waarbij het systeem zich dienstbaar 
opstelt ten opzichte van dit vermo-
gen van mensen.  

(vervolg) ‘wiki-wijk’gericht

Kracht samenleving
daarom zijn wij ervan overtuigd 
dat buurtbewoners samen met de 
wijkraden, professionals van de 
gemeente, de opbouwwerker en 
de woonservicemedewerker een 
nieuwe manier van wijkgericht 
werken zullen ontwikkelen waarbij 
de kracht van de samenleving benut 
wordt. 
we realiseren ons echter ook dat het 
proces nooit af is. de dialoog met 
bewoners van wijken zal permanent 
moeten plaatsvinden. we zullen 
elkaar altijd actief moeten blijven 
opzoeken, de buurtbewoners 
betrekken bij initiatieven en vooral 
ideeën ‘van onderop’ stimuleren en 
faciliteren. dat is écht wijkgericht 
werken. of moet ik zeggen wiki-wijk 
gericht……..

Ines van der Boon – 
Hulsbos
raadslid cda aalsmeer

Alle CDA-leden zijn welkom bij 
de afsluiting van het bezoek van 
voorzitter Ruth Peetoom aan 
Noord-Holland, op maandag-
avond 18 juni in de Elthetokerk, 
Javastraat 118, 1094 HP Amster-
dam. Het wordt een gevarieerd 
programma, waarbij Peetoom 
als tafelvrouw betrokken wordt 
bij alle rondetafelgesprekken. 
Vanuit Aalsmeer is Robbert-Jan 
van Duijn een van de woordvoer-
ders namens de Noord-Hollandse 
jongeren. 

een van de onderwerpen tijdens de 
rondetafelgesprekken is de politiek 
in noord-holland, met gedepu-
teerde jaap bond, fractievoorzitter 
ronald ootjers in Provinciale staten 
en wopke hoekstra, lid van de eerste 
kamer.  
naast robbert-jan van duijn zijn 
mike oudejans en falgun bin-
nendijk de gesprekspartners bij 
het onderwerp over jongeren in 
noord-holland. andere onderwer-
pen tijdens de in totaal vijf ronde-
tafelgesprekken zijn het cdav en 
ouderen, het cda-onderzoek naar 
de relatie tussen amsterdam en 
voetbalclubs (actueel met het oog 
op het ek-voetbal) en de tour door 
noord-holland. voorafgaand aan de 
slotbijeenkomst in de elthetokerk 
staan bezoek aan alkmaar, velsen 
en haarlem op het programma. de 
tweede kamerleden marieke van de 
werf en coskün cörüz en europarle-
mentariër wim van der camp zullen 
(een deel van) de tour bijwonen. 

Veranderingen in de partij
tijdens de slotbijeenkomst, met bur-
gemeester hans romeijn van heiloo 
als dagvoorzitter, gaat Peetoom ook 
in op de veranderingen in de partij 
en de nieuwe rol voor de provinciale 
en plaatselijke afdelingen. vanzelf-
sprekend komt ook de campagne 
voor de verkiezingen op 12 septem-
ber aan bod.  
opgeven voor de bijeenkomst is 
niet nodig. vanaf 19.30 uur is er 
inloop. de presentaties en gesprek-
ken beginnen om 20.00 uur en de 
informele afronding staat op de 
agenda om 21.45 uur. 

Foto: CDA-voorzitter Ruth Peetoom 
bezoekt op maandag 18 juni Noord-
Holland. 

alle leden welkom bij bezoek cda-voorzitter ruth Peetoom
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de volgende cdactueel verschijnt op 
de laatste woensdag van juni 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. 

Gelegenheidscoalitie
een gelegenheidscoalitie besluit dat 
nederland toch moet voldoen aan 
de criteria van een begrotingstekort 
van maximaal 3% en timmert binnen 
enkele dagen een akkoord in elkaar. 
In dat lente-akkoord wordt de herzie-
ning van de wet werk en bijstand (die 
overigens nog geschreven is door 
marc rutte toen hij staatssecretaris 
sociale zaken was) tot nader order 
uitgesteld, vervalt de huishoudtoets 
en zijn de gevolgen voor de sociale 
werkplaatsen onzeker. het college 
van b&w van aalsmeer probeert een 
financieel plaatje voor de komende 
jaren aan de raad voor te leggen, 
maar heeft geen idee hoe e.e.a. door 
een nieuw kabinet na 12 september 
ingevuld gaat worden.  ergo, ook 5 
zwaluwen (partijen) maken nog geen 
lente. je kunt er beter één in de hand 
hebben. laat dat het cda dan maar 
zijn.

Jaap Overbeek
fractievoorzitter

een duidelijke dagstructuur, meer 
welbevinden en een betere gezond-
heid. het lente-akkoord schuift deze 
verandering in de bijstandswetge-
ving op de lange termijn en dat is 
jammer. stonden wij dan kritiekloos 
achter de plannen van staatssecre-
taris de krom? nee zeker niet. er wa-
ren bij de totstandkoming van het 
kabinet rutte/verhagen verkeerde 
afspraken  gemaakt over de finan-
ciën. de bezuinigingsdoelstelling 
lag te hoog en werd volledig op het 
bord van de gemeente gelegd. de 
huishoudtoets die terecht uitgaat 
van het gegeven één bijstandsuit-
kering voor één huidhouden, leidde 
tot onrechtvaardige situaties waarin 
inwonende werkende kinderen per 
1 juli a.s. financieel voor hun ouders 
moesten gaan zorgen als deze in de 
bijstand zaten. en nu, na een jaar 
hard werken door de ambtenaren 
van de staatssecretaris, staat de hele 
wet werken naar vermogen in de 
steigers, heeft behandeling in de 
tweede kamer plaatsgevonden en 
dan valt het kabinet. al het werk 
voor niets geweest. 

Met het Lente-akkoord zijn we 
terug bij af voor wat de herinrich-
ting van het sociale domein. Is dat 
erg zult u vragen. 

ja , eigenlijk wel want er kan nog 
veel verbeterd worden in de be-
staande wetgeving om zoveel 
mogelijk mensen mee te laten doen 
aan de samenleving. voor het cda 
is dat al jaren een belangrijk uit-
gangspunt: “de mens komt nl. het 
beste tot zijn recht in relatie met de 
ander”. 

CDA-standpunt
het cda staat dan ook volledig 
achter het uitgangspunt om men-
sen zoveel als mogelijk mee te laten 
doen via een normale baan, bij een 
gewone werkgever. voor hen die 
niet terecht kunnen op de reguliere 
arbeidsmarkt moet worden gezocht 
naar alternatieven, zoals werk in een 
meer beschutte omgeving bij een 
sw-bedrijf, vrijwilligerswerk of dag-
besteding. meedoen in een baan be-
tekent veel voor mensen: financiële 
zelfstandigheid, sociale contacten, 

eén zwaluw maakt nog geen “lente-akkoord”
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