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,,De rijksbegroting 2012 vertoont geen 
grote verassingen. Het coalitieakkoord 
van het kabinet-Rutte is economisch 
gedreven en dwingend. Na de financi-
ele crisis was door twintig ambtelijke 
werkgroepen voorbereid dat er 18 
miljard moest worden bezuinigd. Deze 
bezuinigingen zijn nu meer ingevuld en 
zullen meer voelbaar worden. Dat is het 
verschil met vorig jaar toen de koop-
kracht nog steeg. Voor het eerst wordt 
de crisis waar zoveel over is gesproken 
voelbaar in de portemonnee. Voor 
velen 1% verlies aan koopkracht. Dat is 
nog niet het grootste probleem, maar 
wel de stapeling van bezuinigingen bij 
sommige groepen, waardoor er sprake 
is van soms 5% of meer aan koop-
krachtverlies. Terecht maakte Sybrand 
van Haersma Buma daar een punt van 
in zijn algemene beschouwingen. “

Lees verder op pagina 2

Een grote wens van CDA-raadslid Ri-
chard (Eppo) Buskermolen is een stap 
dichterbij gekomen: de realisatie van 
een ‘kleinschalige horecavoorziening’ 
in Kudelstaart. ,,Hier pleiten we als 
CDA al heel lang voor’’, aldus Busker-
molen.

donderdag 22 september werd de nota 
van uitgangspunten van het college 
van Burgemeester & Wethouders van 
aalsmeer vastgesteld voor het project 
‘kleinschalige horecacoorziening Ku-
delstaartseweg 295-297’. dat geldt ook 
voor het ter beschikking stellen van een 
krediet van € 52.000 om onder meer 
een stedebouwkundige schets mogelijk 
te maken, zodat belangstellende poten-
tiële exploitanten kunnen inschrijven. 

Jarenlange wens
,,het is op de kop af twee jaar geleden 
dat de gemeenteraad een cda-amen-
dement aannam waarin het college 
werd gevraagd om met een herinrich-
ting van Kudelstaartseweg 295-297 te 
komen. dat was bij de afsluiting van 
het (mislukte) dossier service-appar-
tementen aldaar. maar het is al dertig 
jaar geleden dat het Kudelstaartse café 
‘de gouden leeuw’ afbrandde, dat 
op hetzelfde kruispunt in Kudelstaart 
stond. Kudelstaart heeft recht op een 
volwaardige, zij het kleinschalige, hore-
cavoorziening. er is een grote behoefte 

aan’’, weet Buskermolen. ,,na 30 jaar 
is Kudelstaart wel aan een borrel toe’’, 
sloot het cda-raadslid zijn betoog af. 

Groene uitstraling
in het voorstel staat ook dat de zoge-
naamde ‘kleinschalige horecavoor-
ziening’ een groene uitstraling moet 
hebben met beeldbepalende dorpse 
elementen. ook stelt het college voor 
enkele bovenwoningen mogelijk te ma-
ken. ,,er zijn ook voorwaarden gesteld 
aan de participatie van omwonenden 
en andere partijen. een prima basis voor 
een mooie toevoeging aan Kudelstaart. 
dat het zo lang geduurd heeft, daar 
denken we nu niet meer aan. het gaat 
nu om de realisatie’’, aldus cda-fractie-
voorzitter Jaap overbeek. ,,overigens 
moet er voor de huidige bewoners van 
‘het groene huisje’ nog gezocht worden 
naar een goede oplossing.’’ 

als alles volgens planning verloopt 
kunnen mogelijke exploitanten al in-
schrijven in het vierde kwartaal dit jaar, 
daarna volgen ontwerp, de planologi-
sche procedure en uiteindelijk de reali-
satie in 2012 waarna de kroeg in 2013 in 
gebruik genomen zou kunnen worden. 
,,uiteraard in overleg met omwonenden 
en andere betrokkenen, daarin voorziet 
het plan ook’’, aldus overbeek.

Foto: CDA-raadslid Richard (Eppo) Bus-
kermolen bij de beoogde locatie voor de 
kroeg in Kudelstaart: ,,Een verrijking voor 
het dorp’’

Kroeg in Kudelstaart stap dichterbijinhoud
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resultaat dat we daardoor ondanks de 
grote bezuinigingen, zuinig moeten zijn 
met de samenleving.

Minimabeheer
in 2008 dachten we er toen ook al zo 
over. op initiatief van de cda fractie, 
naar aanleiding van de najaarsrap-
portage, hebben we een amendement 
ingediend en door steun van de raad 
is besloten om een reserve in te stellen: 
“minima-beheer”. de hoogte van de 
reserve bedroeg € 78.000,-. het is het 
bedrag van de afkoopsom van caiway, 
vanwege de beëindiging van de vrijstel-
lingsregeling voor minvermogende 
abonnees.

ons amendement gaf aan, dat naast 
het instellen van deze reserve, er uit 
solidariteitsoverwegingen een bedrag 
beschikbaar blijft voor de minima of 
voor mensen die net buiten de bij-
standsregeling vallen.

om een concrete uitwerking te geven 
aan dit cda-amendement wordt op dit 
moment gewerkt aan de oprichting van 
een stichting urgente noden. afgelo-

Als portefeuillehouder van o.m. 
Economie word ik in gesprekken 
met ons plaatselijk bedrijfsleven 
dagelijks geconfronteerd met de 
economische crisis. Nederland zit 
in de zwaarste economische storm 
sinds mensenheugenis, in het debat 
over de miljoennota ging het dan ook 
voornamelijk daarover. 
Helaas ging er ook veel het mis in dat 
debat, door de provocaties van Geert 
Wilders.

ik heb me enorm geërgerd. het debat 
ging daardoor niet meer over zijn steun 
aan het minderheidskabinet, over 
dat veel PgB (persoonlijk gebonden 
budget)-houders hun budget kwijtra-
ken, dat veel inkomens er op achteruit 
gaan, de aoW leeftijd omhoog en dat er 
veel toeslagen verdwijnen…. nee, door 
het gedrag van Wilders wordt het voor 
de regeringspartijen steeds pijnlijker vol 
te houden dat geert Wilders zich aan de 
afspraken houdt.

geef mij de aalsmeerse bestuurscultuur 
maar. gelukkig gaan wij in ons mooie 
dorp respectvol met elkaar om. met als 

stichting urgente noden aalsmeer
pen periode zijn zes aalsmeerse burgers 
bereid gevonden de genoemde taak 
uit te voeren. onlangs zijn er contac-
ten gelegd met de landelijke stichting 
samenwerking voor urgente noden. 
Zij hebben aangeboden om samen 
een verdere invulling te geven. ik ga er 
vanuit dat het college op 27 september 
a.s. besluit een bedrag van € 15.000, - 
beschikbaar te stellen ten behoeven aan 
de stichting Bijzondere noden.met als 
doel van de stichting het steunen van 
deze mensen die buiten alle wettelijke 
financiële regelingen vallen en tussen 
wal en schip dreigen te vallen.

het onbehagen wat ik deze week had 
bij de algemene beschouwingen in den 
haag, maakt gelukkig plaats voor een 
beter gevoel toen we deze week het col-
legevoorstel  ‘’stichting urgente noden” 
afrondden voor besluitvorming in B&W. 

Ad Verburg
wethouder

ring van de arbeidsmarkt. daar is een 
andere politieke meerderheid voor no-
dig dan de huidige. Juist door de linkse 
en rechtse agenda die Wilders repre-
senteert, zijn er weinig hervormingen 
mogelijk. maar het probleem van de 
nederlandse politiek op dit moment is 
dat er nauwelijks krachtige meerderhe-
den te vinden zijn, omdat er geen grote 
politieke partijen meer zijn die hun vi-
sie kunnen opleggen. 

Snorkelen in een moddersloot
de rijksbegroting 2012 zal naar mijn 
mening worden goedgekeurd. de crux 
zit hem niet in wat wordt voorgesteld, 
maar wat er gaat komen. het gaat om 
onverwachte gebeurtenissen waar 
niemand rekening mee houdt. Waarop 
Wilders moet reageren en rutte moet 
jongleren. de onzekerheid is erg groot. 
voorspellingen zijn nauwelijks meer 

het kabinet formuleert drie 
doelstellingen:

1. financiële stabiliteit;
2. het weer gezond maken van de 

overheidsfinanciën;
3. het versterken van het groeivermo-

gen van de economie: aandacht 
voor onderwijs, infrastructuur en 
flexibilisering van de arbeidsmarkt.

Grote kwesties uitgesteld
als de gang van zaken in europa tegen-
valt dan zal er nog meer moeten worden 
bezuinigd. ik denk niet dat het kabinet 
dan nog meer op de bekende groepen 
en sectoren kan bezuinigen. dan zullen 
de grote kwesties van de nederlandse 
politiek moeten worden opgelost of uit-
geruild tussen de politieke partijen: de 
woningmarkt (aftrek hypotheekrente), 
de vergrijzing (de zorg) en de flexibilise-
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mogelijk in een globaliserende com-
plexe economie waarbij wederzijdse ver-
strengeling het belangrijkste kenmerk is. 

Politici en beleidsmakers tasten over 
vele zaken in het duister. het is snorkelen 
in een moddersloot. We weten niet pre-
cies wat er aan de hand is en er is geen 
politieke overeenstemming hoe wij de 
problemen aanpakken. als wij met een 
tweede dip in de economie worden 
geconfronteerd dan is er geen beleids-
ruimte meer zoals dat bij de eerste dip 
het geval was. de oplossing moet dan 
politiek in europa gezocht worden, maar 
op dat punt zit de nederlandse politiek 
muurvast. 

Jaap Overbeek 
fractievoorzitter
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Burgers wel, consumenten soms
er zijn boeiende uiteenzettingen over 
de balans tussen de drie P’s van People, 
Planet en Profit. een interessante be-
nadering is ook die van cradle2cradle: 
daarbij wordt bij de ontwerpfase van 
producten uitgegaan dat alle ge-
bruikte materialen weer worden her-
gebruikt. en tijdens het werkbezoek 
met de cda statenfractie van noord-
holland werden we geconfronteerd 
met de stelling van een ondernemer, 
dat ‘restafval niet bestaat.’ duurzaam-
heid staat hoog op de agenda van de 
overheden, bedrijven en organisaties. 
en zeker ook bij de burger, al wil hij er 
als consument niet altijd meer voor 
betalen. hoe hoog op de agenda dan 
ook, er is nog een hele lange weg te 
gaan.... 

Stap verder
rentmeesterschap gaat in mijn bele-
ving een stap verder dan duurzaam-
heid. Bij rentmeesterschap gaat het 
óók om de maatschappelijke orde-
ning, de cultuur, de ‘sociale ecologie’ 
heeft maxime verhagen dat genoemd 
tijdens het christelijk sociaal congres 
in augustus. het is ook het onderhou-
den en overdragen van onze waarden, 
normen en deugden. het sociale mi-
lieu is net zo belangrijk als het fysieke. 

Rentmeesterschap is een van de vier 
grondbeginselen van het CDA, naast 
solidariteit, gerechtigheid en gesprei-
de verantwoordelijkheid. Die grond-
beginselen worden nu ‘hertaald’ door 
de commissie Geel, maar staan op zich 
niet ter discussie. Zo’n hertaling eens 
in de zoveel jaar is een goede zaak. 

Want een rentmeester, bent u die wel 
eens tegengekomen? ik toevallig wel, 
want een neef van mij is officieel rent-
meester. het is een goede vent, maar om 
hem nou te zien als de verpersoonlijking 
van een van de cda-principes gaat wel 
heel erg ver... Bij rentmeesterschap den-
ken we tegenwoordig al snel aan duur-
zaamheid of beter nog: verduurzamen.

Rentmeesterschap is meer
maar rentmeesterschap is méér. Bij duur-
zaamheid denken wij in eerste instantie 
aan verantwoord geproduceerde pro-
ducten en diensten. vanuit het idee, dat 
wat we de van onze voorouders geërfde 
rijkdom en welvaart beheren zonder een 
claim te leggen op onze (klein)kinderen. 
milieubelasting moet tot een minimum 
worden beperkt en grondstoffen mogen 
niet worden uitgeput. ,,We hebben de 
aarde waarop we leven in bruikleen van 
onze kinderen’’, heb ik iemand eens ho-
ren zeggen. 

rentmeesterschap: de overtreffende trap van duurzaamheid
Huishoudboekje
en rentmeesterschap is ook het huis-
houdboekje van de overheden op 
orde krijgen. Bij de acht keer dat rent-
meesterschap in het nieuwe testa-
ment wordt genoemd, gaat het steeds 
over financiële zaken. (niet dat ik de 
Bijbel er op heb nagelezen, maar in 
het oude testament komt het begrip 
niet voor). net zo min als we nieuwe 
generaties mogen opzadelen met 
een tekort aan grondstoffen, mogen 
we geen hoge staatsschuld doorge-
ven. hoe hard de bezuinigingen ook 
kunnen uitpakken, maatregelen zijn 
nodig. inclusief een kleinere overheid 
en meer verantwoordelijkheid bij de 
mensen zelf.

Leiding geven
rentmeester betekent letterlijk be-
heerder, in de verfijnde definitie staat 
‘het beheer voeren over niet aan hem 
toebehorend vermogen’. ook hierbij 
vind ik dat het cda een stap verder 
moet gaan. rentmeesterschap is niet 
passief, maar vraagt van ons een ac-
tieve opstelling. vooral bij de sociale 
invulling. en bij het ontwikkelen van 
nog meer ideeën over hoe groei en 
groen samengaan. Want zonder eco-
nomische groei is er geen rente die 
nodig is om verduurzaming te finan-
cieren.

Hermen de Graaf
voorzitter cda aalsmeer

tijdens de algemene leden-
vergadering op 15 juni heb-
ben we afscheid genomen 
van Jaap Kranenburg en 
Berend vollmuller. tien jaar 
zijn zij bestuurlijk actief ge-
weest voor onze plaatselijke 
cda-afdeling, ieder op hun 
specifieke wijze. We bedan-
ken Jaap en Berend hiervoor 
- iedereen weet inmiddels 
wellicht dat we in christiaan 
Keijzer en annik van Berlo 
- van Keer tijdens dezelfde 
goed bezochte ledenverga-
dering bekwame opvolgers 
hebben benoemd. 

afscheid JaaP KranenBurg en Berend vollmuller
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In memoriam Cor Sparnaaij
op zaterdag 10 september is in 
een kerkdienst afscheid geno-
men van cor sparnaaij. in 1986 
stopte hij als nestor van de 
gemeenteraad na een periode 
van twintig jaar raadslidmaat-
schap. aanvankelijk voor de 
chu (christen historische unie), 
een van de drie grondleggers 
van het cda dat hij sinds 1978 
vertegenwoordigde. toenma-
lig burgemeester hoffscholte 
roemde destijds zijn kennis en 
hartverwarmende betrokken-
heid bij de Westeinderplas. en 
cda-fractievoorzitter Ko Westra-
te zei gekscherend, dat als je cor 
zoekt, kun je beste op de Poel 
gaan kijken. 

donderdag 22 september 
begon de gemeenteraad met 
een in memoriam voor cor 
sparnaaij, uitgesproken door 
burgemeester litjens. Zaterdag 
10 september is voor de familie 
sparnaaij en hun vrienden een 
droevige dag geweest, terwijl 
heel veel aalsmeerders feest 
vierden op de Westeinderplas, 
die cor zo liefhad. vreugde en 
verdriet gaan vaak samen.
Wij wensen ook op deze plaats 
de familie sparnaaij veel sterkte. 
en wij koesteren de goede  her-
inneringen aan cor sparnaaij.

hermen de graaf

Najaarspartijcongres CDA
het najaarscongres van het lan-
delijke cda wordt op zaterdag 29 
oktober in de Jaarbeurs in utrecht 
gehouden. alle informatie vindt 
u op www.cda.nl/partijcongres. 
van enkele aalsmeerse leden van 
het cda weten we, dat zij het 
congres zullen bezoeken. dege-
nen die willen carpoolen, kunnen 
een mailtje sturen aan hermen@
degraafvanderzande.nl. Zo’n spet-
terend congres als het legendari-
sche op 2 oktober in arnhem vorig 
jaar zal het niet worden, maar wel 
zo boeiend. opgeven kan tot en 
met woensdag 26 oktober, ook 
via www.cda.nl/partijcongres. (er 
wordt gestemd met stemhokjes, 
dus die taferelen met een kleuren-
blinde congresvoorzitter zitten er 
niet in - gelukkig). 

Algemene Ledenvergadering 
CDA Aalsmeer
grand café ‘t Podium in het Ku-
delstaartse dorpshuis zat 15 juni 
vol met cda-leden en geïnte-
resseerden tijdens de jaarlijkse 
ledenvergadering van het cda. 
Zij gingen in discussie met Paul 
schenderling, die een eigentijdse 
presentatie hield over de principes 
van het cda en de X-factor van de 
christen-democratie. ,,christen-de-
mocratie is niet zozeer een filosofie 
of ideologie, maar veel meer een 
mentaliteit’’ betoogde schender-
ling. ,,en daarin gaat het om het 
beschermen van het kleine en het 
bijzondere’’. 

annik van Berlo - van Keer en 
christiaan Keijzer werden bij ac-
clamatie gekozen als opvolgers 
van Jaap Kranenburg en Berend 
vollmuller. Penningmeester arie 
de vos kreeg op voorstel van de 
kascommissie décharge voor het 
gevoerde beleid.

cda-fractievoorzitter Jaap over-
beek en cda-wethouder ad 
verburg gingen tijdens de ver-
gadering aan de hand van stel-
lingen in op het overheidsbeleid 
en de gevolgen daarvan voor het 
financiële huishoudboekje van de 
gemeente aalsmeer. dat leverde 
soms pittige discussies op met de 
bezoekers, waaronder ook niet-
cda-leden. in de gemeenteraad 
komen de voorstellen van het col-
lege van B & W deze weken aan 
de orde. ,,dat gaat veel discussie 
opleveren, want aalsmeer staat 
voor forse opgaven’’, daarover 
waren de wethouder en fractie-
voorzitter het eens. 

Klankbordgroep 7 december
cda aalsmeer organiseert voor 
geïnteresseerden op 7 december 
een klankbordgroepavond over 
een actueel onderwerp, aange-
reikt door fractievoorzitter Jaap 
overbeek en cda-wethouder ad 
verburg. heeft u ideeën of wilt u 
een specifiek onderwerp aan de 
kaak stellen? neem contact met 
ons op via een van de bestuursle-
den. 

uit het bestuur

BeZoeK ooK eens  
onZe WeBsite: 
 
W W W. a alsmeer .cda.nl

http://www.cda.nl/partijcongres
mailto:hermen%40degraafvanderzande.nl?subject=
mailto:hermen%40degraafvanderzande.nl?subject=
http://www.cda.nl/partijcongres
http://aalsmeer.cdan.nl
http://aalsmeer.cda.nl
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nieuwe (neven)vestiging, de op-
richting van een nieuwe school kan 
worden tegengehouden door het 
betreffende schoolbestuur. hoewel er 
begrip is voor de wens in aalsmeer zo 
dicht mogelijk bij huis onderwijs aan 
te bieden, is de conclusie dat de af-
standen in de regio niet zodanig zijn 
dat het een bezwaar is om die af te 
leggen om naar het vo te gaan (sic).
ik kan niet anders concluderen dat 
drie opéénvolgende wethouders 
(heemskerk, overbeek en eurich) 
tevergeefs gepoogd hebben het 
onderwijsaanbod in aalsmeer te ver-
groten/verbreden. vooralsnog heeft 
het geen zin om vanuit aalsmeer aan 
te blijven dringen op de realisatie van 
een havo/vWo-vestiging. hoewel 
de wens blijft bestaan, kunnen we 
bovengenoemde passage uit ons ver-
kiezingsprogramma wel schrappen? 
als doekje voor het bloeden heeft 
wethouder eurich nog de toezegging 
weten te bemachtigen, dat er een 
plaatsingsgarantie wordt afgegeven 
voor de leerlingen uit aalsmeer en 
dat jaarlijks het rPo wordt geëvalu-
eerd. 

Jaap Overbeek
fractievoorzitter

voor de regio amstelland zouden 
opstellen. in dit plan zou de wens 
van aalsmeer ook worden onder-
zocht. een rPo is namelijk een voor-
waarde om een nieuwe vestiging te 
mogen beginnen. 

in het rPo wordt geconcludeerd dat 
alle schoolsoorten voldoende aan-
wezig zijn in de regio amstelland. en 
dat deze scholen voor de komende 
vijf jaar voldoende capaciteit heb-
ben om alle leerlingen uit de regio 
te plaatsen. op de wens om een 
havo-vestiging  in aalsmeer te re-
aliseren concludeert het onderzoek 
dat er onvoldoende leerlingen zijn 
om aan de wettelijke minimumeis te 
voldoen. Bovendien zal een havo-
vestiging in aalsmeer negatieve 
gevolgen hebben voor andere scho-
len in de regio. een (neven)vestiging  
van een havo-school wordt in het 
rapport onnodig en onwenselijk ge-
acht omdat het tot leegstand elders 
zal leiden. 

Wet blokkeert
de Wet op het voortgezet onderwijs 
geeft aan dat als een school 10% 
of meer van zijn leerlingen gaat 
verliezen door de opening van een 

De door Aalsmeer gewenste 
Havo-vestiging is niet realistisch, 
concludeerde het College van 
B&W naar aanleiding van een 
onderzoek, uitgevoerd door de 
scholen voor voortgezet onder-
wijs in de regio. Een behoorlijke 
domper...

evenals diverse andere partijen 
heeft het cda bij verkiezingen 
steeds gepleit voor een eigen havo-
vestiging  in ons dorp. het laatste 
verkiezingsprogramma omschreef 
het als volgt: “Het CDA streeft ernaar 
om in de toekomst naast het bestaan-
de VMBO onderwijs, ook onderwijs te 
bieden op HAVO- en VWO-niveau.’’ 

CDA-motie 
in de raadsvergadering van 5 
november ’09 diende het cda een 
motie is om de financiële conse-
quenties en knelpunten te laten 
onderzoeken van het vestigen van 
een havo/vWo-afdeling in onze 
gemeente. nadat de gemeente dit 
onderzoek eerst zelf ter hand had 
genomen is in overleg met de scho-
len voor voortgezet onderwijs in de 
regio besloten dat zij een regionaal 
Plan onderwijsvoorzieningen (rPo) 

havo-vestiging in aalsmeer onhaalbaar...

de volgende cdactueel verschijnt op
de laatste woensdag van oktober!

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 de onze afdeling. 

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

