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Cdactueel

Met de benoeming van Theo van Eijk 
heeft Aalsmeer sinds lang weer een CDA-
burgemeester. Weliswaar een waarne-
mer, maar dat is in de huidige situatie de 
normale procedure. Aan een profielschets 
van de opvolger van Pieter Litjens wordt 
gewerkt. 

met het vertrek van Pieter litjens naar 
de tweede kamer zit aalsmeer zonder 
burgemeester. gebruikelijk is dat in deze 
situatie de Commissaris van de koningin 
een waarnemend burgemeester benoemd 
voor de periode dat de gemeenteraad op 
zoek is naar een nieuwe burgemeester. theo 
van eijk is per 21 september jl benoemd tot 
waarnemend burgemeester van aalsmeer.

Uit ondernemersgezin 
theo van eijk werd in 1953 geboren in rot-
terdam als jongste van zes kinderen in een 
ondernemersgezin. opgegroeid in hoek van 
holland is hij na de middelbare school werk-
zaam geweest in het familiebedrijf kroonint 
in rotterdam. na 25 jaar leiding gegeven te 
hebben aan de groei van de onderneming 
heeft hij in 1998 de overstap gemaakt naar 
het openbaar bestuur. eerst als portefeuil-
lehouder ruimtelijke ordening en daarna 
als voorzitter van de deelgemeente hoek 
van holland. van 2007 tot 2011 is theo van 
eijk burgemeester geweest in de gemeente 
medemblik. de laatste acht maanden is hij 
waarnemend burgemeester geweest in de 
nieuw gevormde gemeente hollands kroon.

theo van eijk is getrouwd met janneke en 
woont momenteel met het gezin in het dorp 
nibbixwoud in de gemeente medemblik. ,,Wij 
hebben een gezin met drie kinderen in de leef-
tijd van 16, 19 en 20 jaar. de jongste zit op het 
vWo en de twee oudsten studeren in amster-
dam”, aldus van eijk. 

Maatschappelijke betrokkenheid
,,in 1998 heb ik besloten mijn maatschappe-
lijke betrokkenheid ook in de praktijk vorm te 
geven door mij beschikbaar te stellen voor het 
openbaar bestuur”, vertelt de waarnemer. hij 
heeft daarbij besloten zich aan te sluiten bij het 
Cda. ,,het Cda sluit het beste aan bij de wijze 
waarop ik invulling wil geven aan mijn werk 
voor de samenleving. een goede rentmeester 
over onze aarde, zorg voor elkaar, werk dat bij 
je past, voor iedereen een thuis en een samen-
leving waar wij het echt samen doen”. 
als burgemeester van aalsmeer lijkt hij zijn 
energie goed kwijt te kunnen. ,,natuurlijk zal 
ik er als een goede burgervader zijn voor alle 
inwoners van aalsmeer. daarbij is het een extra 
uitdaging continuïteit te geven aan het werk 
van Pieter litjens in de greenport aalsmeer en 
te helpen daar waar kan bij de ambtelijke sa-
menwerking tussen aalsmeer en amstelveen”, 
verwacht hij. 
en hoewel hij op onze vraag ‘Wat is uw hobby?’ 
antwoordt met: ,,mijn werk is één groot feest!”, 
weten wij dat hij ook een fervent zeiler is. de 
kans is dan ook groot dat u hem één dezer 
dagen aan zult treffen op onze Westeinderplas-
sen. 

theo van eijk (Cda) waarnemend 
burgemeester van aalsmeer 

inhoud

betrokkenheid bij 
leefomgeving

aalsmeer

Velen waren weken in de ban van de 
Tweede Kamer verkiezingen. Het leek 
soms wel of er niets anders bestond. Ook 
ik volgde het met veel belangstelling 
en ondanks dat je het aan zag komen, 
was het confronterend, als je dan het 
resultaat ziet van onze partij. De Haagse 
werkelijkheid is enorm in beweging en 
bepaalt het landelijk nieuws.

dagelijks ondervond ik dit en dat maakt 
de plaatselijke politiek zo interessant. onze 
bewoners voelen zich over het algemeen 
verantwoordelijk voor elkaar, voor de 
leefomgeving en betrokken bij hun directe 
leefomgeving.
zo moeten we als gemeente, als opdracht-
gever er op toezien dat er zorg is voor onze 
fysieke leefomgeving.

lees verder op pagina 2 
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een goede fysieke leefomgeving 
houdt in dat bewoners en ge-
bruikers van de openbare ruimte 
hun leefomgeving als schoon en 
aantrekkelijk ervaren, zodat we er 
graag wonen, werken en verblij-
ven. een onderdeel daarvan is de 
aanwezigheid en kwaliteit van 
groen in de leefomgeving.

Achteruitgang kwaliteit
al geruime tijd constateerde ik als 
verantwoordelijk portefeuillehou-
der dat er een achteruitgang van 
de kwaliteit van het onderhoud 
van de openbare ruimte is.
het college is zeer ontevreden 
over de staat van het onderhoud 
van de openbare ruimte en met 
name het groenonderhoud.
al een aantal jaren is er sprake 
van een teruglopende kwaliteit. 
We zijn al langere tijd in gesprek 
met de uitvoerende partij ‘de 
meerlanden’. zij geven zelf ook 
aan dat zij onvoldoende gepres-

(vervolg) betrokkenheid bij leefomgeving

teerd hebben en dat er verbetering in 
het onderhoud nodig is.
maar dit heeft, tot twee weken gele-
den, niet tot het gewenste resultaat 
geleid.
inmiddels is de meerlanden extra 
aan de slag gegaan. zelf hebben we 
ook maatregelen genomen en gaan 
voorlopig zelf weer het toezicht hou-
den. extern hebben we een ervaren 
toezichthouder aangetrokken.
ook zijn we alle afspraken, welke 
gemaakt zijn bij de overgang van ons 
onderhoud naar de meerlanden, aan 
het bekijken waar verbetering nodig 
is. mij is wel duidelijk dat het besluit 
van destijds om het toezicht onder 
te brengen bij de opdrachtnemer 
niet succesvol is geweest. We zijn als 
gemeente te veel op afstand komen 
te staan.
Prioriteit is nu om de zaak weer op 
orde te krijgen en de kwaliteit van 
onze openbare ruimten weer op 
niveau te krijgen, zoals afgesproken. 
maar zijn we er dan?

nee, want wat bij het onderhoud en 
beheer van kunstwerken en wegen 
gold, geldt ook voor het beheer van 
ons openbaar groen. geen beleid –en 
beheersplan. dus ook niet voldoende 
geld voor vervanging en vernieuwing 
van beplanting.
de laatste decennia is er onvoldoende 
geïnvesteerd in het vervangen van 
beplanting. ook missen we veelal 
onderhoudsvriendelijke beplanting. 
Willen we de uitstraling van een “bloe-
mendorp” waarmaken dan zullen we 
keuzes moeten maken.
ik kom de komende maanden met 
voorstellen naar het college en dan 
zullen we keuzes moeten maken welk 
kwaliteitsniveau we willen in aals-
meer. en ik voorspel dat we dan ook 
extra financiële middelen moeten ge-
nereren. de mening van u, van onze 
inwoners is van belang met het vast 
stellen van ons ambitieniveau!

Ad Verburg
Wethouder

uit het bestuur

CDA Aalsmeer voor profilering

hieronder de tekst van de brief, die 
het Cda aalsmeer heeft toegezon-
den aan het partijbestuur en aan de 
tweede kamerfractie van het Cda: 

‘Geacht bestuur / Geachte fractie,

Net als twee jaar geleden hebben onze 
leden in Aalsmeer zeer teleurgesteld 
kennisgenomen van de uitslag van de 
verkiezingen voor de Tweede Kamer 
op 12 september. In onze bestuurs-
vergadering van 19 september zijn de 
uitslag van de verkiezingen, de cam-
pagne, het verkiezingsprogramma 
‘Iedereen’ en de organisatie van het 
CDA als partij besproken. 

Twee jaar geleden hebben wij bestuur 
en fractie van het CDA bericht (per 
brief van 19 juni 2010), dat het ons 
verstandig leek om niet samen te 
werken met de PVV en gepleit voor 
herbezinning op de koers van onze 

partij. De gedoogconstructie met de 
PVV is niettemin tot stand gekomen 
en ook de herbronning is gestart, met 
onder meer als resultaten:
- het rapport ‘Kiezen en Verbinden’;
- een vernieuwde kandidatenlijst 
voor de verkiezingen van de Tweede 
Kamer.
Ook de organisatie van onze partij 
is veranderd, met Ruth Peetoom als 
nieuwe voorzitter.

Geen deelname in coalitie
Gegeven de verkiezingsuitslag en de 
reacties uit onze achterban, lijkt het 
ons ongepast als het CDA weer zou 
participeren in een nieuwe rege-
ringscoalitie. Vooralsnog zijn er meer 
argumenten tégen dan voor. 
De belangrijkste afweging is wat ons 
betreft dat een vernieuwend CDA zich 
buiten een coalitie beter kan profile-
ren. 

Vernieuwing organisatie
Verder meent de afdeling 
Aalsmeer, dat de vernieuwing 
van de organisatie als partij nog 
onvoldoende is. We hebben dit in 
de praktijk ook gemerkt tijdens de 
voorbereiding van de campagne, 
die hier op 1 september is ge-
voerd, met een op zich succesvol 
bezoek van Sybrand Buma en de 
Noord-Hollandse kandidaten. 

Graag geven we onze visie op de 
organisatie van het CDA in een 
persoonlijke  toelichting.   

We wensen u in de komende peri-
ode veel kracht en wijsheid.

Met vriendelijke groet,

CDA Aalsmeer
H.J. de Graaf
voorzitter
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Pieter gaat, theo komt!

Woensdag 19 september hebben we afscheid 
genomen van onze burgemeester Pieter Lit-
jens. We kunnen vaststellen dat in de tijd dat hij 
burgemeester is geweest van ons mooie dorp, er 
enorm veel tot stand is gekomen. Met veel ambi-
tie is hij aan de klus begonnen 5 jaar geleden en 
heeft hij zijn taken als burgemeester 
waargemaakt.

ik heb hem ervaren als een inspirerende en dynami-
sche persoon. Communicatief buiten gewoon sterk, 
een sterk analytisch vermogen. in mijn functioneren 
was hij een enorme steun en heeft ervoor gezorgd 
dat ik mij thuis voelde in een collegiaal college. 
ik ben daarom ook dankbaar dat ik Pieter en zijn 
vrouw saskia heb leren kennen en met hem mocht 
samen werken.

maar het gaat snel in de politiek. de maandag voor 
het afscheid van Pieter werden we om 18.00 uur bij 
de Commissaris van de koningin van noord holland, 
de heer johan remkes verwacht en twee uur later 
hadden we een nieuwe (waarnemend) burgemees-
ter: theo van eijk.
een burgemeester met enorm veel ervaring  en 
Cda’er. ik zie er enorm naar uit met hem samen te 
gaan werken.

Ad Verburg
Wethouder

“Sterke raad, sterke gemeente” was 
het thema van het jaarcongres van de 
Nederlandse vereniging voor raadsle-
den op zaterdag 22 september in Bus-
sum. Een vereniging waar eigenlijk 
ieder raadslid in Nederland lid van 
zou moeten zijn.

er mag nog wel wat aan de naamsbe-
kendheid gedaan worden. nederland 
telt een kleine 6000 raadsleden, slechts 
200 raadsleden waren aanwezig op het 
congres. toch vervult zo’n belangenver-
eniging belangrijk rol om raadsleden te 
professionaliseren voor hun taak. kennis 
vergaar je niet alleen door stukken te 
lezen die vanuit het College komen. Wil 
je deze stukken kritisch kunnen beoor-
delen dan zul je op een andere plek je 
informatie vandaan moeten halen om 
te kunnen bezien hoe het ook anders 
kan. een sterke raad, als tegenspeler van 
een sterk college, zorgt allen maar voor 
betere besluitvorming. op het jaar-
congres zorgden diverse sprekers voor 
aansprekende presentaties. ik voelde 
me gelijk thuis toen liesbeth spies 
(Cda), demissionair minister van bin-
nenlandse zaken, de opening deed. zij 
benadrukte het zware weer waarin we 
als overheden zitten. er is minder geld, 
dus zullen we moeten kijken hoe we de 
overheid anders inrichten. daarbij gaat 
het niet om kil bezuinigen, maar om de 
urgentie om andere wegen in te slaan, 
samenwerking te zoeken met andere 
partijen, de expertise gebruiken die er is 
buiten de overheid en bij burgers. als ik 
de voorbeelden hoor op deze dag, ben 
ik er van overtuigd dat we in aalsmeer 
al goed bezig zijn met de initiatieven uit 
het rapport “vernieuwen, investeren en 
renderen” en tot de voorlopers behoren 
in deze vernieuwingsslag. 
de ombudsman, alex brenninkmeijer, 
ging in op de vraag hoe een sterke, 
integere en transparante gemeenteraad 
het vertrouwen van de inwoners in de 
lokale democratie kan vergroten. in één 
van de workshops heb ik mijn bijdrage 
kunnen leveren hoe de raad als werk-
gever moet opereren richting de griffie. 
ook hier lijkt aalsmeer het nog niet zo 
slecht te doen. een inspirerende dag die 
ik af mocht sluiten met een proefrit in 

sterke raad, sterke gemeente en een 
sterk Cda jaarcongres

een elektrische auto, een voorziening 
die voor particulieren nog ver lijkt, maar 
die toch een belangrijke ontwikkeling is 
richting een economie die haar grond-
stoffen niet uitput, maar juist nieuwe 
bronnen weet aan te boren die geen 
schadelijke afvalstoffen produceert 
(circulaire economie).

Een sterk CDA
sterke raad, sterke gemeente en ….  een 
sterk Cda! na de verkiezingen voor de 
tweede kamer lijkt een sterk Cda nog 
ver weg. toch wanhoop ik niet. ik wil 
mij beperken tot de conclusie dat we 
in aalsmeer werken met een actieve 
en enthousiaste fractie. dat we een 
wethouder hebben met een grote inzet, 

enthousiasme en gedrevenheid en een 
bestuur dat ons scherp houdt en weet te 
inspireren. dat we ons, zoals u van ons 
gewent bent, in zullen zetten voor een 
duidelijke inbreng in de gemeenteraad. 
dat we zichtbaar zullen zijn in de samen-
leving bij wijkraden, door werkbezoeken, 
op de sportvelden, bij bijeenkomsten. u 
kunt ons als fractie overal zien, tegenko-
men en aanspreken. de aanloop naar de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2014 
is wat ons betreft begonnen. Wij gaan 
er voor, u toch ook? samen kunnen we 
meer.

Jaap Overbeek
fractievoorzitter
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Dinsdag 13 november organiseren 
we de ALV (Algemene Ledenverga-
dering) van het CDA Aalsmeer. Komt 
allen, want we hebben een kanjer 
op het gebied van duurzaamheid: 
Marieke van der Werf.

de alv begint om 19.30 uur met een 
huishoudelijk gedeelte. daarin komen 
de financiën, een korte terugblik op de 
afgelopen periode en de benoeming 
van Paul van soelen als bestuurslid aan 
de orde. en natuurlijk kijken we ook 
vooruit, want er is veel te doen in de 
aanloop naar de gemeenteraadsverkie-
zingen in maart 2014.

13 november: alv en duurzaamheid 
Rentmeesterschap
met marieke van der Werf als een van 
de gastsprekers hebben we een Cda-
topper weten te strikken op het gebied 
van duurzaamheid. de andere spreker(s) 
en de formule van deze bijzondere 
bijeenkomst over de praktijk van rent-
meesterschap maken we nog bekend. 
de vergadering wordt gehouden in de 
kantine van vzod, Wim kan dreef 2 in 
kudelstaart. 

de volgende Cdactueel verschijnt op de 
laatste woensdag van oktober 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 de site gezet: 
www.aalsmeer.cda.nl. daar vindt u 
alle informatie over onze afdeling. 


