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Het was een prachtig plan Mijnsheer-
lyckheid in Kudelstaart. De drastisch 
veranderde woningmarkt en de 
economische situatie dreigden roet 
in het eten te gooien. Dankzij de sa-
menwerking met betrokken partijen 
zag CDA-wethouder Verburg kans dit 
belangrijke project te redden. Hier-
onder zijn relaas.

,,De realisering van project “Mijns-
heerlyckheid” lijkt al weer een lange 
geschiedenis te hebben. Begrijpelijk, 
want het oorspronkelijke plan is door 
velen enthousiast ontvangen. De 
bouwvergunning was in 2010 verleend. 
Prachtige koopwoningen en 33 senio-
renwoningen (sociale huurwoningen) 
met zorgindicatie. Vooral de laatste 
sociale huurwoningen kenden een 
enorme belangstelling: een kleine 400 
inschrijvingen!”

Lees verder op pagina 3

Dinsdagavond 6 december komt lan-
delijk CDA-voorzitter Ruth Peetoom 
naar onze regio! Zij gaat in discussie 
met CDA-leden en andere geïnteres-
seerden. Debatleider op 6 december 
is Ciel Stevens, sinds maart dit jaar 
lid van Provinciale Staten van Noord-
Holland voor het CDA.

bij de vernieuwing van de partijkoers 
die het cda voorstaat, zijn belang-
rijke stappen gezet. in januari wordt 
daarover weer een landelijk congres 
gehouden. Peetoom zal op 6 december 
met de leden ingaan op de koers aan de 
hand van prikkelende stellingen. deze 
stellingen worden toegelicht door leden 
van de afdelingen.

Ko Westrate namens Aalsmeer
vanuit aalsmeer neemt ko westrate die 
rol op zich. ook uit de andere afde-
lingen die bij de organiserende regio 
amstelland meerlanden horen (amstel-
veen, diemen, Haarlemmermeer, ouder 
amstel en Uithoorn) komen woordvoer-

ders aan bod. we rekenen op stellingen als 
‘Het cda glijdt af naar een beginselpartij 
in plaats van een volkpartij’.

Sprankelend
met onze voorzitter Peetoom én vooral 
met onze leden zijn we op zoek naar de 
uitgangspunten die het kloppende hart 
van het cda weer sprankelend kunnen 
maken. daarom is ook gekozen voor een 
debatvorm. woordvoerders krijgen vijf 
minuten om hun stelling toe te lichten, 
vervolgens geeft ruth Peetoom haar visie 
in vijf minuten en dan is er over die stelling 
vijf minuten discussie met de leden in de 
zaal.
we zijn verheugd, dat we zowel ruth 
Peetoom als ciel stevens bereid hebben 
gevonden de bijeenkomst met ons te 
houden. de debatbijeenkomst wordt op 
dinsdag 6 december gehouden in kara-
vanserai bij de Pelgrimskerk, roerdomp-
straat 17a, badhoevedorp. de inloop is 
vanaf 19.30 uur, de bijeenkomst start om 
20.00 uur. we stellen het op prijs, als u uw 
komst aanmeldt via  
hermen@degraafvanderzande.nl. bellen 
mag ook (0297-321538 of 325359), u kunt 
dan ook aangeven of we voor vervoer 
moeten zorgen. als u een introducé wilt 
meenemen: alle cda-gezinden zijn van 
harte welkom!

cda-voorzitter Peetoom komt 
naar regio aalsmeer

inhoud

mijnsheerlyckheid kan 
van start

aalsmeer

Ciel Stevens
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over alle zaken. luisteren is wel leuk en 
zeker makkelijk, maar meedoen is veel 
leuker en geeft ook veel meer voldoe-
ning. en sommige mensen willen nu 
eenmaal een mening hebben over alle 
zaken….

dat is ook wat in de hele cda-fractie 
speelt: iedereen doet mee, ieder op 
zijn eigen manier en met veel inzet. 
misschien komt het wel omdat we een 
leuke fractie hebben, man of vrouw, 
kudelstaarter, farregatter, dorpeling 
of zuiderling er is geen competitie 
tussen ons. daarboven hebben we 
een hele goede fractievoorzitter, die 
iedereen de ruimte geeft om zijn of 
haar inbreng te mogen doen. Zijn wij 
het dan altijd met elkaar eens? nee, 
maar toch komen we met een geza-

Hoe word je een goed raadslid - dat is 
een vraag die je jezelf stelt als je begint 
met het gemeenteraadslidschap. Bijna 
2 jaar ben ik nu raadslid voor het CDA 
in Aalsmeer, dus zou je zeggen: ‘dat 
moet je nu wel eens weten’. Of beter 
gezegd: dat moet je nu wel eens zijn! 
Weten zal misschien nog wel lukken, 
maar ‘zijn’, daar moeten andere maar 
over oordelen. Ik denk dat je daarvoor 
toch wel twee jaar nodig hebt.

wat ik wel weet, is dat het heel leuk werk 
is om te doen. tegelijkertijd weet ik nu 
ook dat het veel tijd kost, maar omdat 
het leuk is, is dat (vaak) geen probleem. 
je hebt als raadslid heel veel leeswerk en
vanaf nu alles op de iPad wat ook nog 
weer een extra uitdaging is. vandaar dat 
het bestuur ons de mogelijkheid heeft 
geboden om een cursus snel lezen te vol-
gen. nu kost dat dan wel weer extra tijd,
maar dat moet dan in de toekomst in ie-
der geval een tijdswinst op gaan leveren.

Alles lezen?
je kan je als raadslid afvragen of je altijd 
alles moet lezen. je hebt tenslotte een 
portefeuille gekregen waarmee de taken 
een beetje zijn verdeeld (al is de ene por-
tefeuille wel zwaarder dan de andere, ro
heeft het zwaar in deze tijden…). toch 
denk ik dat je zeker in de eerste twee jaar 
eigenlijk alles moet lezen, want veel is 
zo nieuw voor je en je wilt uiteindelijk in 
de fractievergaderingen ook mee praten 

Hoe word je een goed raadslid?
menlijk standpunt. soms door emotie 
of overtuigingskracht, maar altijd met 
het belang voor de cda-kiezers als 
hoofddoel.

Over twee jaar alweer verkiezingen
dat de tijd snel gaat is ook een gege-
ven. over ruim twee jaar zijn er alweer 
verkiezingen voor de gemeenteraad 
in aalsmeer, dus dat gaat nu al weer 
spelen. ‘Hoe word je een goed raads-
lid?”. ach, ik weet het niet. maar ik weet 
wel dat we met z’n allen ons stinkende 
best doen om er iets goeds van te ma-
ken en dan mogen het bestuur en de 
leden en vooral de kiezers over ruim 
twee jaar bepalen wie er een goed 
raadslid is/was.

Dirk van Willegen
raadslid

Uit Het bestUUr

Snel lezen: nog 2 plaatsen
er zijn nog twee plaatsen 
beschikbaar bij de cursus snel 
lezen, die voor het cda aals-
meer wordt georganiseerd. 
de eerste bijeenkomst wordt 
gehouden op zaterdag 10 
december in aalsmeer, daarna 
nog drie of vier trainingen in 
overleg. de kosten bedragen  
€ 60,-, opgeven kan via  
hermen@ 
degraafvanderzande.nl

Training social media
op woensdagavond 14 
december is er voor cda’ers 
een training social media 
in motel van der valk volen-
dam. Harm-jan van schaik, 
ook actief in het cda, maakt 
u wegwijs in deze nieuwe 
wereld. Hij gaat ook in op 
de manier waarop we als 
cda de social media kunnen 
benutten. de kosten zijn 
slechts € 7,50 en u kunt zich 
opgeven bij marc Haver-
kamp via Haverkampc@
noord-holland.nl, voor 7 
december. 

Israël en Palestina
dr. menachem klein, lector aan de bar-
ilan Universiteit in jeruzalem spreekt 
op zaterdag 10 december 2011 over 
‘israël en Palestina: de essenties van 
het conflict, welke oplossing?’ in con-
grescentrum antropia, landgoed de 
reehorst, Hoofdstraat 8, 3972 la drie-
bergen. 14.00 - 17.00 uur (ontvangst 
vanaf 13.30 uur). na de inleiding door 
dr. klein is er ruimte voor vragen en 
discussie. de voertaal is engels. de 
middag, die uitsluitend toegankelijk 
is voor cda-leden en hun partners, 
wordt afgesloten met een informele 
borrel. de toegang is gratis, maar in 
verband met de beperkte capaciteit 
van de zaal is vooraf aanmelden echter 
verplicht. U kunt dit doen door uiterlijk 
8 december een email te sturen naar: 
midden_oosten_beraad@hotmail.com

Nieuwjaarsreceptie 6 januari
op een verrassende locatie 
organiseren we vrijdagavond 6 
januari 2012 de nieuwjaarsre-
ceptie van het cda aalsmeer. 
Houd uw brievenbus in de 
gaten en reserveer het in uw 
agenda vanaf 20.00 uur! 
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hebben we met de ontwikkelaar een 
nieuw plan opgesteld, dat aansluit 
bij de marktbehoefte en dat het 
oorspronkelijke plan zo veel mogelijk 
intact laat.

Een prima resultaat
blok b bestond uit 60 duurdere koop-
woningen met uitzondering van 12 
goedkopere.mijnsheerlyckheid c.v. 
heeft Habion, vanuit haar langdurige 
betrokkenheid als afnemer van 1 van 
de 3 complexen, bereid gevonden 
om ook blok b af te nemen. een grote 
winst voor kudelstaart en aalsmeer, 
want dit blok krijgt nu 55 sociale 
huurwoningen en 8 vrijesector huur-
woningen.

samenvattend: er komen nu totaal 
95 huurwoningen voor senioren uit 
de regio met zorgindicatie, waarvan 
85 sociaal, op de markt. Hiermee kan 
het Zorgcentrum aelsmeer beter 
voldoen aan de grote vraag.
ook de overige 3 torens, met uit-
sluitend koopwoningen, zijn aan-

,,de start van de bouw hing wel af van 
een van de voorwaarden, 70% van de 
koopwoningen moest wel verkocht zijn. 
maar al vrij snel gaf de projectontwik-
kelaar mijnsheerlyckheid c.v. te kennen, 
dat het project niet langer haalbaar is 
door de drastisch gewijzigde woning-
markt. Zeer teleurstellend, vooral voor 
de senioren met een zorgindicatie. ook 
voor cda-leden was de realisering van 
vooral deze woningen een grote wens.

Moed niet laten zakken
als verantwoordelijk portefeuillehouder 
heb ik de moed niet laten zakken en we 
zijn frequent met de ontwikkelaar in 
gesprek gegaan en hebben samen ge-
zocht naar oplossingen. we hebben aan 
gerenommeerde makelaars gevraagd, 
onderzoek te doen waarom de verkoop 
stagneerde en om met oplossingen te 
komen. Uit het rapport bleek dat de vrij-
op-naam prijzen te hoog waren en dat 
er te weinig variatie in het plan zit.
daarop wilde de ontwikkelaar samen 
met de gemeente zoeken naar mogelijk-
heden om alsnog snel tot een haalbaar 
plan te komen. Het afgelopen jaar 

(vervolg) mijnsheerlyckheid kan van start

gepast met betaalbare prijzen, vanaf 
€ 149.500,- incl. parkeerplaats. deze 
zijn goed bereikbaar voor starters. 
gezien de enorme belangen, hebben 
we gekozen voor deze strategie van 
samenwerking. met als doel om zo 
snel mogelijk het plan te realiseren, de 
financiële schade te beperken en tege-
lijkertijd maximale zekerheid te krijgen 
dat er daadwerkelijk gebouwd wordt. 
Het resultaat mag er zijn. donderdag 
24 november jl. stond de wijziging 
visiedocument mijnsheerlyckheid op 
de agenda van de gemeenteraad. de 
gemeenteraad was unaniem posi-
tief over de herontwikkeling en ging 
akkoord met de wijzigingen. de weg 
is nu vrij voor het realiseren van dit 
hoogwaardige plan voor woningen in 
het centrum van kudelstaart. voor ou-
deren met mogelijkheden tot zorg en 
ook voor anderen, waaronder starters.’’

Ad Verburg
wethouder

Uniek cda-overleg in de kwakel

Zaterdag 26 november waren cda bestuurders uit de regio amstelland meerlanden bij elkaar in het prachtige club-
huis van kdo in de kwakel om met elkaar regionale belangen te bespreken. Het unieke van deze bijeenkomsten, 
ook wel verticaal overleg genoemd, is dat cda politici uit verschillende bestuurslagen deelnemen. aanwezig waren 
dit keer volksvertegenwoordigers in tweede kamer, waterschap, Provinciale staten, gemeenteraden en wethouders. 
Het was een inspirerend overleg, waarbij we afscheid namen van Piet Heemskerk als secretaris/samenroeper van dit 
college. vanaf het prille begin van dit overleg dat ooit op initiatief van jan achterstraat (destijds onze gedeputeerde) 
is ontstaan, heeft Piet Heemskerk gezorgd voor de uitnodigingen. nu hij de leeftijd van 75 jaar (!) heeft bereikt vond 
hij het tijd worden het stokje over te dragen. jaap overbeek heeft de handschoen opgepakt waarmee weer een po-
liticus in actieve dienst de rol van samenroeper heeft gekregen.
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lectief tekort. “met mij gaat het goed, 
maar met ons gaat het slecht”.
wie ben ik, waar hoor ik bij, en van 
welke gemeenschap kan en wil ik 
deel uitmaken? op deze identiteits-
vragen moeten we als gemeente, als 
politiek, een overtuigend antwoord 
weten te formuleren. Het cda zoekt 
daarbij aansluiting bij de christelijke 
traditie die ons inspiratie geeft:

- vrijheid betekent dan niet alleen 
dat je kunt kiezen voor jezelf, maar 
vraagt ook dat je zorg draagt voor 
een ander;
- het gaat niet alleen om wat iets kost, 
het gaat ook om wat van waarde is;
- en tegenover zelfredzaamheid die 
mensen terugwerpt op zichzelf zet 
het cda in op betrokkenheid en 
nabijheid.

Aalsmeerse coalitie
in de aalsmeerse  coalitie van sociaal-
democraten, lokale-democraten en 
christen-democraten mag niet alleen 
de markt centraal staan, hoe belang-
rijk een goed ondernemersklimaat 
ook is voor de werkgelegenheid. ook 
een focus alleen gericht op de finan-
ciën is niet zaligmakend. 
Het cda wil beleid voeren en verant-
woordelijkheid dragen, met zorg voor 
de zwakken, betrokken op de samen-
leving, betrouwbaar in onze  
(financiële) degelijkheid en staand 
met een open blik naar de wereld. 
voor het cda geldt: “mensen komen 
tot hun recht in relatie tot elkaar, vor-
men zo een krachtige samenleving!” 
vanuit deze optiek wil het cda kijken 
naar de programmabegroting 2012 
en daar haar verantwoordelijkheid 
voor nemen.
Het cda wenst het college wijsheid 
en compassie toe bij de uitvoering 
van de begroting.

Jaap Overbeek
fractievoorzitter

meentelijke politiek niet onberoerd. 
door de beperkte overheidsfinanci-
en moet ook de gemeente aalsmeer 
ingrijpende keuzes maken in haar 
beleid en uitgavenpatroon. terecht 
heeft het college dit genoemd 
“vernieuwen vanuit strategisch per-
spectief”. Het is nu de tijd voor een 
ingrijpende verbouwing. laten wij 
daarbij wel letten op wat er speelt in 
de samenleving. welke ontwikkelin-
gen zijn er belangrijk anno 2011 en 
wat zijn de antwoorden?

de vier belangrijkste zijn:
-de dominantie van de economische 
logica: het lijkt in ons land alleen 
nog maar te gaan om cijfertjes en 
afrekenen;
- een dwingende vorm van libera-
lisme: iedere burger in dit land lijkt 
zich te moeten onderwerpen aan 
één uniforme uitleg van wat vrijheid 
is;
- de omvorming van onze verzor-
gingsstaat in de richting van een sa-
menleving waarin zelfredzaamheid 
centraal staat en mensen het gevoel 
hebben op zichzelf teruggeworpen 
te zijn;
- een lang aanhoudende periode 
van economische onzekerheid. 

Collectief onbehagen
daarnaast leeft er in onze samenle-
ving een breed gedeeld gevoel van 
onbehagen. misschien niet over een 
persoonlijk, maar wel over een col-

Bij de jaarlijkse begrotingsbe-
handeling in de Aalsmeerse 
gemeenteraad zijn twee moties 
van het CDA aangenomen. De 
eerste motie betrof de inzet van 
netwerkcoaches bij de mantel- 
zorgondersteuning, de tweede 
motie riep het college op om 
voor de start van het nieuwe 
watersportseizoen elektriciteit en 
water aan te leggen bij de pas-
santenhaven aan het Praamplein. 
Bij het schrijven van de algemene 
beschouwingen heb ik mij laten 
inspireren door de toespraak van 
Jacobine Geel tijdens het partij-
congres van het CDA op 5 novem-
ber.

donderdag 10 november was de 
dag van de jaarlijkse begrotingsbe-
handeling in aalsmeer. doordat alle 
fracties hun kruit al hadden verscho-
ten bij de lentenota was het een vrij 
vlakke begrotingsraad. de bijdrage 
van het cda heeft u al op onze site 
kunnen lezen (http://aalsmeer.cda.
nl). de titel is “meewerken aan de 
kracht van de samenleving”.

Ingrijpende verbouwing
soms doet zich de noodzaak, en 
daarmee de mogelijkheid voor van 
een ingrijpende verbouwing. nu is 
het zo’n moment. de chaos in de 
financiële wereld laat ook de ge-

algemene beschouwingen aalsmeer: 
twee cda-moties en meer compassie

http://www.cda.nl/Aalsmeer/Actueel/Nieuws/2011/11/45/Algemene_Beschouwingen_2012_CDA___Meewerken_aan_de_kracht_van_de_samenleving__.aspx
http://www.cda.nl/Aalsmeer/Actueel/Nieuws/2011/11/45/Algemene_Beschouwingen_2012_CDA___Meewerken_aan_de_kracht_van_de_samenleving__.aspx
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Democratische crisis?
Het lijkt er haast op dat het antwoord 
op de steeds diepere democratische 
crisis is om steeds minder mensen 
steeds meer macht te geven. wat niet 
wordt aangepakt, is de reden waarom 
gewone mensen steeds minder te 
maken willen hebben met de politiek. 
steeds minder burgers hebben het 
idee dat hun volksvertegenwoordi-
gers er toe doen. dan maakt het ook 
niet uit of het er vijftienduizend zijn, 
of tienduizend of vijfduizend. 
Het maakt ook niet uit of raadsleden 
een vmbo-diploma hebben of cum 
laude zijn afgestudeerd aan welke 
universiteit dan ook. wat uitmaakt, is 
of ze daadwerkelijk het laatste woord 
hebben bij belangrijke besluiten, na-
mens de burgers van aalsmeer. onze 
kritische vragen moeten we niet in de 
vergaderzaaltjes van het gemeente-
huis stellen, maar in de raadszaal ook 
als het een dossier van onze eigen 
wethouder betreft. daarom hulde aan 
de cda-fractie die tijdens de laat-
ste in  november raadsvergadering 
vast bleef houden aan een goede 
oplossing voor het parkeren bij het 
winkelcentrum na de bouw van 
mijnsheerlyckheid en aan een goede 
verkeersafwikkeling bij het migran-
tenhotel op greenpark. 

Jaap Overbeek
fractievoorzitter

ring echt te controleren. alle beslui-
ten moeten snel worden genomen, 
op internationale topconferenties 
en zonder parlementair debat. daar 
is geen tijd voor.

Onfatsoenlijk
ook voor fatsoenlijk overleg over 
nieuwe bezuinigingen is geen tijd: 
verhagen en wilders twitterden met 
elkaar over de bezuinigingen op 
ontwikkelingssamenwerking.
wat op landelijk niveau gebeurt, 
vindt ook plaats in aalsmeer. steeds 
meer worden raadsleden ingekap-
seld in het ambtelijke systeem van 
het gemeentehuis. drie avonden 
per week zijn raadsleden kwijt aan 
allerlei overleggen, informatief of 
besloten. Hier worden we klaar-
gestoomd om de besluiten in de 
gemeenteraad te nemen. Hoewel de 
invoering van het dualisme anders 
suggereerde, lukt het raadsleden 
steeds minder buiten het gemeen-
tehuis de burgers op te zoeken. Het 
contact met de burger voor wie 
we het allemaal doen wordt steeds 
losser en vager. onder het mom van 
“snijden in eigen vlees” kwam daar 
deze week ook nog overheen het 
voorstel het aantal volksvertegen-
woordigers in gemeenteraden te 
verminderen. Hetzelfde werk mogen 
we straks met minder mensen gaan 
doen. wederom een signaal dat 
volksvertegenwoordigers er steeds 
minder toe doen? 

Het zijn slechte weken voor de-
mocraten. In Griekenland en Italië 
zijn democratisch gekozen rege-
ringen vervangen door technocra-
ten, die zonder mandaat van het 
volk ‘orde op zaken stellen.’ Ook 
in andere landen worden Euro-
pese politici gedwongen door 
Eurotechnocraten en ongekozen 
kredietbeoordelaars om diep te 
snijden in een moeizaam opge-
bouwde welvaartsstaat. In tijden 
van crisis is het blijkbaar mode 
om de democratie uit te schake-
len. Maar dat hoeft in Aalsmeer 
nog niet te gebeuren...

tegelijkertijd riep in ons land 
tweede kamervoorzitter gerdi 
verbeet op om de huidige kamerle-
den te vervangen door meer lager 
opgeleiden. blijkbaar zijn de tech-
nocraten in ons eigen parlement zo 
overbodig geworden dat we daar 
wel wat Henken en ingrids kunnen 
neerzetten. verbeet is van mening 
dat je beter vertegenwoordigd kunt 
worden door laag opgeleide men-
sen die ‘op je lijken’ dan door des-
kundige kritische geesten. 
wat er natuurlijk echt achter zit, is 
de uitholling van de democratie. als 
geen ander weet mevrouw verbeet 
dat de echte besluiten worden ge-
nomen in andere kamers dan waar 
zij de voorzittershamer hanteert. 
Haar 149 collega’s hebben steeds 
minder mogelijkheden om de rege-

laten we onze democratie uithollen? 

de volgende cdactueel verschijnt op
de laatste woensdag van december!

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

