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Zaterdagmorgen 27 oktober zijn we -bui-
ten de verkiezingstijd om- de wijk in ge-
weest met een groepje collega’s van het 
CDA. Een nieuw idee om ons gezicht ook 
eens te laten zien zonder dat we stemmen 
willen scoren. En het werkte!  

ans cabout en dick de geus van wijkraad  
‘de dorper’ hebben tijd vrijgemaakt om 
mee te fietsen en hebben ons op de hoogte 
gebracht van bijvoorbeeld enkele klachten 
in dorp. zoals over de wildgroei aan recla-
meborden in de zijdstraat, de gesneuvelde 
autospiegels in de seringenstraat (liever 
eenrichtingsverkeer!), de automobilisten 
die geen voorrang verlenen aan de chauf-
feurs uit de seringenstraat, de ontbrekende 
afvalbakken bij de bushaltes op de van 
cleeffkade, de overlast na sluitingstijd van 
de horeca, de problemen met het grondwa-
ter etc. etc. ja en natuurlijk de verzuchtingen 
rond het parkeren op het Praamplein.

Problemen
zijn het grote problemen? misschien niet. 
maar het zijn wel, vaak terechte, ergernis-
sen van bewoners waar volgens hen ‘de 
gemeente’ maar steeds niets aan doet. ben 
ik erg naïef als ik denk dat wij van het cda 
hier wél iets in kunnen betekenen, als we 
het bij de juiste personen neerleggen? dit is 

wel mijn persoonlijke reden geweest om in de 
gemeenteraad te gaan ‘zitten’. maar ik wil niet 
alleen zitten, ik wil ook lopen, fietsen en het 
verschil maken. 
maar dorp is ook mooi en geliefd. en we 
kregen diverse spontane en positieve reacties 
van mensen die ons groene jasje zagen. leuk. 
Plus een dringende vraag van een heer tijdens 
#wandelinghond, waarom er al zeker een jaar 
een totaal verwaarloosde schuit het uitzicht 
van een aantal helling-bewoners vergalt. on-
danks schriftelijke vragen aan de instanties. de 
man had een punt, hier zou ik me ook wild aan 
ergeren. moeten we even navragen.

Eerst naar Aalsmeer
na nog een rondje door dorp via de nieuw-
bouw bij het zorgcentrum, de werven en de 
dorpshaven plus een bakkie lekker warme 
koffie bij vleghaar, zijn we ons weegs gegaan. 
en liep ik nog even een schoenenzaak binnen. 
vond ik toch precies de laarsjes die ik gisteren 
heb gezocht in zeker 10 winkels in amstelveen! 
dit is echt al de zoveelste keer. ik weet het nu 
heel zeker: voortaan geen hele middagen meer 
sjouwen in een stadshart met hoge parkeer-
kosten. zelfs niet op verzoek van mijn schoon-
zusje. gewoon altijd eerst naar de winkels in 
aalsmeer. op de fiets. maar wel zachtjes rijden 
in de zijdstraat!

Ines van der Boon
raadslid cda aalsmeer

met het cda de wijk in
inhoud

kom naar de ledenvergadering 
over duurzaamheid 

in aalsmeer

aalsmeer

De officiële ledenvergadering van het 
CDA Aalsmeer op 13 november staat in 
het teken van duurzaamheid. We zijn 
erin geslaagd over dit onderwerp goede 
sprekers aan te trekken: Marieke van der 
Werf, Hugo van Luling en Willem van der 
Pol. De bijeenkomst begint om 19.30 
uur met het formele gedeelte en wordt 
om circa 22.00 uur afgesloten door onze 
‘nieuwe’ waarnemend burgemeester 
Theo van Eijk.

wat kun je als gemeente bijdragen aan 
duurzaamheid? en wat als individu? en hoe 
staat het cda daarin? dáárover gaat het 
tijdens de alv op dinsdag 13 november in 
de kantine van vzod aan de wim kan dreef 
2 in kudelstaart. voorafgaand aan de discus-
sie hierover is er van 19.30 tot 20.00 uur 
eerst een huishoudelijk gedeelte.

lees verder op pagina 2 
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Paul van Soelen kandidaat
kort blikken we tijdens het huis-
houdelijk gedeelte terug op het 
verslagjaar, komen de financiën 
aan de orde en stemmen we over 
de kandidatuur van Paul van soe-
len als bestuurslid van het cda 
aalsmeer. we zijn blij dat Paul wil 
overstappen van assistent van de 
fractie naar het bestuur, zodat hij 
op een andere manier zijn in-
breng in ons cda kan hebben.

Duurzaamheid
na de eerdere themabijeenkom-
sten dit jaar over de samenwer-
king met amstelveen (25 januari), 
de 24-uurseconomie (7 maart), 
de nieuwe koers van het cda (24 

(vervolg) kom naar de ledenvergadering over 
duurzaamheid in aalsmeer

april) en de verkiezingsbijeenkomst 
met sybrand buma en de noord-
hollandse kandidaten voor de tweede 
kamer op 1 september staat op 13 no-
vember duurzaamheid centraal. dat 
lijkt een containerbegrip, maar is ook 
een onderwerp dat ons allen aangaat. 
we zijn er trots op, dat we over dit 
onderwerp drie deskundigen hebben 
weten te vinden die ons bijpraten:  
marieke van der werf, cda-kandidaat 
tweede kamer, gespecialiseerd in 
duurzaamheid, hugo van luling, 
vastgoedondernemer in aalsmeer en 
willem van der Pol, lid van het cda-
duurzaamheidsberaad.
zij presenteren hun ideeën en gaan 
graag met u in discussie. we heb-
ben voor deze avond weer een leuke 
formule bedacht met een actieve 

inbreng van de fractieleden van het 
cda aalsmeer. en we rekenen ook op 
uw inbreng!

Afronding door burgemeester
voor de afronding van de themabij-
eenkomst hebben we waarnemend 
burgemeester theo van eijk gevraagd 
en hij zal dan ook zijn visie op duur-
zaamheid vanuit het gemeentelijk 
perspectief geven. theo is vanaf 21 
september waarnemer na het vertrek 
van Pieter litjens, waarmee aalsmeer 
na 26 jaar weer een cda-burgemees-
ter heeft. 
voor veel leden wellicht een eerste 
gelegenheid persoonlijk kennis te 
maken met theo van eijk! U bent van 
harte welkom! 

Uit het bestUUr

Verkiezingsprogramma 
2014-2018
wilt u meedenken en meeschrij-
ven aan het verkiezingsprogram-
ma van het cda aalsmeer? 
leden en niet-leden zijn van har-
te welkom. U kunt dit aangeven 
bij een van de bestuursleden.  

ALV 13 november
wilt u worden opgehaald om 
de alv op 13 november bij te 
kunnen wonen? ook dan is een 
telefoontje of mailtje naar een 
van de bestuursleden voldoen-
de! U bent van harte welkom – 
zie ook de voorpagina van deze 
cdactueel. 

Nieuwe voorzitter(s)
Noord-Holland?
wist u, dat onze waarnemend 
burgemeester theo van eijk 
samen met jelle beemsterboer 
uit schagen duo-kandidaat is 

voor het voorzitterschap van het 
cda noord-holland. op zaterdag 
24 november kunnen zij worden 
gekozen door de alv van noord-
holland? wilt u mee naar die 
vergadering: u bent van harte 
welkom en kunt carpoolen met 
een van de bestuursleden. de 
vergadering begint om 09.15 uur 
in akersloot. 

Zonder leden kan het CDA 
niet bestaan.
met hun inzet voor talloze acti-
viteiten dragen zij immers onze 
partij. ledenwerving is daarom 
belangrijk, maar niet altijd mak-
kelijk. tijdens de cursus leert u 
hoe u een succesvolle ledenwer-
factie kunt organiseren. daar-
naast is er een praktisch gedeelte 
waarin diverse manieren om 
leden te werven aanbod komen. 
daaraan wordt een actieplan 
gekoppeld, waarin afspraken 

worden gemaakt over uit te 
voeren acties en terugkoppeling 
daarover.
de cursus wordt gehouden op 
zaterdag 3 november in slot 
schagen: slotplein 4, 1741 ac 
schagen. het programma is als 
volgt:
13:00 uur aanvang cursus leden-
werving
16:00 uur afsluitende borrel
 
de afsluitende borrel vindt plaats 
samen met de deelnemers van 
de cursus Politieke Presenta-
tie en tweede kamerlid Pieter 
heerma. de kosten voor de cur-
sus, inclusief de borrel, zijn € 10,- 
per persoon en worden vergoed 
door de afdeling aalsmeer.   
aanmelden kan via een mail naar 
haverkampc@noord-holland.nl.

mailto:haverkampc%40noord-holland.nl?subject=Cursus%20ledenwerfactie
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Als fractievoorzitter van het CDA 
reageer ik op de onduidelijkheid die 
is ontstaan over de aankondiging van 
de presentatie van het “Centrumplan” 
van de VVD in een Informatief Beraad 
van 1 november a.s. waarin hun visie 
over de inrichting van het voet-
balcomplex in de Hornmeer wordt 
verwoord.  

in de lentenota die behandeld werd in 
de gemeenteraad vlak voor het zo-
merreces heeft het college haar visie 
gepresenteerd over de invulling van 
het sportcomplex in de hornmeer. de 
voetbalvereningen aalsmeer, rkav 
en aalsmeer United gaan fuseren 
en de fusieclubs gaan spelen op het 
rkav-terrein. dit terrein zal uitgebreid 
worden en de fusieclub zorgt voor de 
uitbreiding van de kantine. het vrijko-
mende complex van vv aalsmeer wordt 
gebruikt voor de huisvesting van een 
nieuwe school bestaande uit de fusie 
van de hoeksteen en de wegwijzer. bij 

onduidelijkheid over centrumplan 
de school zal ook een nieuwe sporthal 
worden gebouwd. 
bij de behandeling van de lentenota 
overviel de vvd de rest van de gemeen-
teraad met een rapport waarin zij hun 
visie gaven over een andere invullling 
van dit terrein. in grote lijnen komt deze 
visie er op neer dat de fusieclub gaat 
spelen op het terrein van vv aalsmeer 
en de gefuseerde school nieuwbouw 
krijgt in het gebied van het voormalig 
Proefstation. daar de vvd hun rapport 
een uur voor de vergadering ver-
spreidde, had geen van de fracties tijd 
en gelegenheid gehad om dit rapport 
te lezen en heeft het geen onderdeel 
uitgemaakt van de beraadslaging. 
toegezegd is daar na de zomervakantie 
nog een keer op terug te komen.  

‘Doe je er iets mee?’
toen de vvd geen aanstalten maakte 
dit onderwerp te agenderen heb ik hun 
fractievoorzittter, dhr. treur, gevraagd 
of zij hier nog iets mee wilden. zij 

hebben toen het initiatief genomen 
om hun rapport voorafgaand aan de 
raadsvergadering van 1 november in 
een zogenaamd “informatief beraad” te 
presenteren. betekent dit nu dat de plan-
nen van het college weer ter discussie 
worden gesteld? nee, de uitgangspunten 
zoals hiervoor zijn gemeld, fusieclub naar 
terrein rkav, scholencomplex op terrein 
vva, zijn verwerkt in de begroting 2013 
die op 8 november door de raad zal 
worden vastgesteld. de coalitiepartijen 
cda, ab en Pact staan hier ook vol-
ledig achter. daar de vvd veel energie 
heeft gestoken in het opstellen van hun 
rapport hebben de andere fracties de 
vvd de ruimte geboden hun ideeën nog 
eens toe te lichten. dat is alles wat er op 
1 november gaat gebeuren. het leek mij 
goed de lezers hierover te informeren om 
de verwachtingen over deze avond in het 
juiste perspectief te plaatsen.

Jaap Overbeek
fractievoorzitter

In deze tijden van recessie moeten we 
de economische bedrijvigheid koes-
teren. Aalsmeer is door bloemen-
branche en scheepsbouw op de kaart 
gezet. Ook hebben de activiteiten 
van de Joop van den Ende studio’s 
Aalsmeer nog meer naamsbekend-
heid gegeven.

internationaal is aalsmeer een naam 
en daar mogen we best trots op zijn. 
met het verdwijnen van de joop van 
den ende studio’s en de verschuiving 
van de bloemen- en plantensector in 
onze regio, die verschuift van produc-
tie- naar handelsactiviteiten, moeten 
we gaan nadenken over de positie van 
aalsmeer. de affiniteit met water en wa-
tersport biedt extra mogelijkheden. in 
2013 gaan we serieus werk maken van 
citymarketing in de vorm van verken-
ningen.
in de verkenningen gaan we ervan uit 
dat aalsmeer een onderdeel is van de 
metropoolregio rond amsterdam. daar 
kunnen wel eens grote marketingmoge-
lijkheden voor handen zijn. kortom, de 
vraag die wij ons eerst moeten stellen, 
wat voor profiel heeft aalsmeer anno 

“starter en onderneming van het jaar 2012 in aalsmeer”

2013 en voor de jaren daarna. wat voor 
impuls kunnen we aalsmeer geven voor 
de toekomst?

Aantrekkelijkheid
de aantrekkelijkheid van aalsmeer 
als vestigingsplaats voor bedrijven en 
bewoners en als bezoekattractie kan 
beter worden geprofileerd. het college 
zet in op intensieve contacten met het 
bedrijfsleven. ook wil het haar waar-
dering laten blijken aan de aalsmeerse 
ondernemers.
een van de instrumenten is de verkie-
zing van starter en onderneming van 
het jaar 2012. tijdens een verrassende 
en spraakmakende avond zullen drie 
prijzen worden uitgereikt: 
- onderneming van het jaar 2012, 
   mkb groot
- onderneming van het jaar 2012, 
   mkb klein (minder dan 20 fte)
- starter van het jaar 2012

ook dit jaar heeft de jury bedrijfsbezoe-
ken afgelegd en kwam tot de conclusie 
dat er vele kandidaten zijn voor het 
predicaat ondernemer of starter van het 
jaar aalsmeer 2012. 

Floreer in Aalsmeer
zelf ben ik afgelopen tijd opnieuw onder 
de indruk geraakt van de gedrevenheid, 
het enthousiasme en betrokkenheid van 
de aalsmeerse ondernemers. zij zorgen 
er mede voor dat we kunnen zeggen: 
“Floreer in aalsmeer”, het thema van het 
cda-verkiezingsprogramma 2010. 
bent u ook benieuwd naar de onderne-
mer en starter van het jaar 2012, kom dan 
naar de feestelijke prijsuitreiking op vrij-
dagavond 9 november 2012.vanaf 19.30 
uur bent u welkom in crown business 
studio’s. U kunt zich aanmelden via 
www.ovhj-aalsmeer.nl/aanwezig.  wacht 
niet te lang, want “vol is vol”.

Ad Verburg
wethouder

www.OvhJ-aalsmeer.nl/aanwezig
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de volgende cdactueel verschijnt op de 
laatste woensdag van november 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. 

Drievoudig snoer
de meeste aandacht kreeg rombouts 
voor zijn pleidooi om de c uit de 
naam van het cda ‘minder gepro-
nonceerd uit te dragen, zonder deze 
te verloochenen. U hoort mij goed, 
niet te verloochenen’. want voor veel 
potentiële kiezers van het cda, die 
wij de afgelopen verkiezingen heb-
ben verloren, lijkt de associatie met 
het christelijke een belemmering. 
terwijl zij zich prima kunnen vinden 
in het christendemocratische gedach-
tegoed. en in het appèl, dat wij doen 
op de kracht van de samenleving. 
daarom verwijs ik voor deze ene 
keer naar mijn eervorige column: 
http://www.cda.nl/Aalsmeer/Actu-
eel/Blog/2012/10/42/_Van_de_an-
dere_kant_bekeken___een_drievou-
dig_snoer_wordt_niet_snel_verbroken.
aspx. niet om gelijk te krijgen, want 
toen laatst een van de fractieleden 
mij zei moeite te hebben met het uit-
dragen van de c dacht ik: dat moeten 
we oppakken. en dat gaan we doen. 
want als je het minder gepronon-
ceerd uitdraagt, moet de inhoud juist 
meer kracht krijgen. 
en dat kan. dat kunnen we samen. 

Hermen de Graaf
voorzitter 

de uitslag in onze mooie gemeente 
uitkomen op een halvering van het 
huidige aantal zetels in de gemeen-
teraad… misschien zelfs nog erger!

Drie O’s
onduidelijkheid van de boodschap 
van het cda, onenigheid binnen de 
partij en onbekendheid van de nieu-
we ploeg die de kar moet trekken, 
dat waren de drie o’s die commissie-
voorzitter ton rombouts openhartig 
trok tijdens het partijcongres. met 
daarbij als toevoeging, dat zijn com-
missie niet uit is op bijltjesdag. dus 
de onbekendheid van onze nieuwe 
partijleider en de vele nieuwe kandi-
daten op de lijst, daar wijten we niet 
het grote verlies aan. 
wij moeten werken aan duidelijk-
heid. ,,het cda is kampioen van het 
uitleggen van compromissen ge-
worden’’, aldus rombouts. dat klopt, 
helaas. een rol in de oppositie geeft 
meer profileringsmogelijkheden, 
schreven wij al aan cda-bestuur en 
fractie in september. ,,onze leden 
hebben een hekel aan gedoe’’. dat 
klopt: sterk geërgerd hebben velen 
van ons zich aan de zogenaamde 
mastodonten.
het rapport kunt u nalezen via: 
http://www.cda.nl/Actueel/Nieuws/
Nieuwsbericht/2012/10/43/Evalua-
tierapport_commissie_Rombouts_
roept_op_tot_eenheid.aspx

Het belangrijkste onderwerp op 
het CDA-congres eind oktober 
was de evaluatie van de uitslag 
van de verkiezingen voor de 
Tweede Kamer op 12 september. 
We hebben daar als Aalsmeerse 
afdeling een forse bijdrage aan 
geleverd en herkennen ons in 
conclusies…: de ‘C’ van christen 
die voorafgaat aan de ‘D’ van 
democratisch kan niet zonder de 
‘A’ van appèl- en is alleen dus niet  
zaligmakend.

waren we bij het congres in juni met 
een compleet elftal (inclusief reser-
ves) vertegenwoordigd op het cda-
congres, op 27 oktober was het een 
handbalteam… en dat komt onder 
meer omdat het cda aalsmeer ’s 
ochtends al de wijk in trok.  

Evaluatie 
via een officiële brief (die ook in de 
vorige cda-actueel stond), aanvul-
lende mails en individuele gesprek-
ken hebben we als cda aalsmeer 
bijgedragen aan de evaluatie van 
de campagne voor de tweede 
kamerverkiezingen, en het daaraan 
voorafgaande politieke beleid in 
den haag. met best wel wat frus-
tratie, daar wil ik heel open in zijn. 
want ondanks de zeer succesvolle 
cda-campagnedag hier in aalsmeer 
op 1 september en de prima presta-
ties van de lokale afdeling, zou ook 

evaluatie tweede kamerverkiezingen: 
harde conclusies, goede aanzet
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