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cdactueel

Het CDA Aalsmeer nodigt ieder-
een van harte uit voor de nieuw-
jaarsreceptie op vrijdag 6 januari 
2012 in de foyer van de Mikado, 
Catharina Amalialaan 66, 1432 
JT Aalsmeer-Oost van 20.30 tot 
22.30 uur. 

Wilt u worden opgehaald, bel 
dan Bep Heemskerk (0297-
322082) of Hermen de Graaf 
(0297-321538). Het is een in-
formele bijeenkomst zonder 
officiële sprekers en iedereen is 
welkom! 

Wat zijn uw verwachtingen voor 
2012? Lukt het de Europese leiders 
de eurocrisis te bezweren? Blijft het 
kabinet Rutte op zijn post, of krijgen 
we in 2012 nieuwe verkiezingen? Ver-
wacht u dat koningin Beatrix terug 
zal treden in 2012? Zal Nederland 
hoog scoren op het EK voetbal deze 
zomer? Blijft Aalsmeer een zelfstan-
dige gemeente na de ambtelijke 
samenwerking met Amstelveen?

allemaal vragen die bij ons op kunnen 
komen als we deze dagen rond kerst 
en oud en nieuw eens wat tijd nemen 
voor reflectie. kort memoreer ik in deze 
cdactueel interessante onderwerpen 
uit de actuele politiek, zoals de discus-
sies over de invulling van het terrein van 
de voormalige zuiderkerk of het succes 
van de ontwikkeling van mijnsheerly-
ckheid door onze cda-wethouder ad 
verburg. mijnsheerlyckheid is één van 
de weinige bouwprogramma’s die wel 
succesvol herontwikkeld kon worden 
omdat er nu (conform de visie van het 
cda) gericht gebouwd gaat worden 
voor doelgroepen (senioren en star-
ters) en niet voor de tot mislukking 
gedoemde “doorstromingsgedachte” 
(We bouwen duurdere woningen om 
mensen te verleiden te verhuizen uit 
hun goedkope woning die daardoor 
vrij komt voor de onderkant van de 
woningmarkt). 

2012 herstel van het CDA
Wat gaat de toekomst brengen voor ons 
als samenleving in aalsmeer en met ons 
als cda? Wat dat laatste betreft kan ik vol-
staan met een verwijzing naar de bijdrage 
van ko Westrate, alhoewel de discussie die 
ko aanzwengelde tijdens de bijeenkomst 
met ruth Peetoom slechts een begin is 
en zeker nog niet is afgerond. ik werd wel 
getriggerd door zijn stelling dat we als 
cda onze identiteit moeten hervinden, te 
beginnen op afdelingsniveau. 
in de discussie met ruth Peetoom kwam 
deze opmerking niet tot zijn recht, het 
ging toen veel meer over de landelijke po-
litiek. na herlezing van zijn inleiding bleef 
deze opmerking in mijn gedachte hangen. 
Wat bedoelde ko hiermee, is hij ongeluk-
kig met de identiteit van het cda op lokaal 
niveau? hebben we ons teveel op de 
markt, op de economie gericht en ons so-
ciale gezicht verloren? of moet zijn oproep 
meer worden gelezen als een algemene 
oproep om bij de basis, het afdelingsni-
veau, te starten met het hertalen van onze 
uitgangspunten? hoe het ook zij, bij de 
aanscherping van de Wet Werk en bijstand 
en bij de invoering van de Wet Werken 
naar vermogen later dit jaar zal de fractie 
van het cda haar sociale gezicht zeker 
laten zien en opkomen voor de zwakkeren 
in de samenleving.

Lees verder op pagina 2
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uiteraard is dit geen reden om te gaan 
samenwerken. hoewel de kwaliteit 
van de ambtelijke organisatie toe-
neemt bij een hogere schaalgrootte. 
de belangrijkste reden zit in de nieu-
we taken die we als gemeente opge-
legd krijgen. veelal taken in het soci-
ale domein als jeugdzorg, taken uit de 
aWbz en sociale zaken. deze taken die 
het rijk naar de gemeenten decen-
traliseert  kunnen we als kleinere ge-
meenten slechts aan als we intensief 
samenwerken. dat kan op diverse ma-
nieren. ons college denkt dat dit het 
beste kan door de beide ambtelijke or-
ganisaties te integreren. de raad staat 
achter deze lijn en heeft het college 

De samenwerking met Amstelveen
vanmorgen las ik in mijn ochtendkrant 
(al bijna 40 jaar is dat trouw), dat het 
aantal gemeenten dat onder toezicht 
van de Provincie is komen te staan is 
toegenomen. meestal zijn dit de kleinere 
gemeenten (op de schaal van aalsmeer), 
maar ook een gemeente als apeldoorn 
moet voor elke euro die zij uit wil geven 
toestemming hebben van de Provincie 
gelderland. de oorzaak? de verliezen op 
het grondbedrijf. gelukkig heeft aals-
meer altijd een terughoudende grond-
politiek gevoerd en zitten we niet zelf in 
zware grondposities. toch lopen ook wij 
risico’s met projecten als green Park en 
de herinrichting van het oude tracé van 
de n201. 

(vervolg) Wat zijn onze verwachtingen voor 2012?
verzocht dit model verder uit te wer-
ken. in februari 2012 zal daar besluit-
vorming over plaatsvinden. Wij willen 
25 januari graag met u in gesprek om 
uw mening daarover te horen. de de-
finitieve uitnodiging daarvoor kunt u 
binnenkort tegemoet zien. 

namens de fractie wens ik u een voor-
spoedig en gezond 2012 toe.

Jaap Overbeek
Fractievoorzitter

uit het bestuur

Curus snellezen
de start van de cursus snel-
lezen is verzet naar 14 januari 
2012. deze cursus wordt voor 
het cda aalsmeer gehouden, 
duurt drie of vier dagdelen 
en de kosten zijn 60 euro. 
interesse? stuur een mailtje 
aan hermen@degraafvander-
zande.nl

Partijcongres 21 januari
zaterdagmiddag 21 janu-
ari wordt in deFabrique in 
utrecht (maarssen) de jaarlijk-
se nieuwjaarsbijeenkomst van 
het landelijk cda gekoppeld 
aan een bijzonder congres.
dit bijzondere congres staat 
in het teken van de drie werk-
groepen die door het Partijbe-
stuur zijn ingesteld: hertaling 
uitgangspunten (commissie 
nieuwe Woorden, nieuwe 
beelden), organisatie en het 
strategisch beraad:
- voor de commissie nieuwe 
Woorden nieuwe beelden 
(hertaling uitgangspunten) is 
het de laatste presentatie en 
zal het eindrapport aangebo-
den worden.

- voor het strategisch beraad is 
het het begin van het discus-
sietraject in de partij, dat zijn 
afronding zal vinden tijdens het 
Partijcongres van 2 juni 2012.
- door de werkgroep organisa-
tie wordt een organisatiemodel 
toegelicht. over dat model zal 
in het land met de commissie 
gediscussieerd worden, wat 
zal leiden tot voorstellen voor 
statutenwijzigingen tijdens het 
partijcongres van 2 juni 2012 
en de werkelijke statutenwijzi-
gingen op 27 oktober 2012.
u kunt zich aanmelden via 
https://cdaformulieren.
nl/21januari2012/

Klankborden met de fractie 
voor alle cda-leden en geïn-
tereseerden in de aalsmeerse 
politiek wordt op 25 januari 
een klankbordavond georga-
niseerd. houd uw mailbox in 
de gaten voor de definitieve 
uitnodiging met datum, tijd en 
locatie!
tijdens de klankbordavond ko-
men onder meer aan de orde:

- ruimtelijke ordening (mijns-
heerlyckheid, uitgangspunten 
bouwlocatie zuiderkerk, voort-
gang green Park);
- sociale zaken (aanscherping 
WWb, Wet werken naar vermo-
gen, Wmo);
- voortgang uitvoeringspro-
gramma verkeer en vervoer;
- financiën: is de financiële 
huishouding van aalsmeer 
toekomstbestendig?
- samenwerking met amstel-
veen. 

ALV CDA Noord-Holland
vrijdag 20 januari worden com-
bineert cda noord-holland de 
nieuwjaarsbijeenkomst en een 
extra algemene ledenvergade-
ring in van der valk in akers-
loot, van 16.00 tot 19.00 uur. 
ook tijdens deze bijerenkomst 
staan de vernkieuwingsplan-
nen van het cda centraal. op-
geven kan  via haverkampc@
noord-holland.nl. 

mailto:hermen%40degraafvanderzande.nl?subject=
mailto:hermen%40degraafvanderzande.nl?subject=
https://cdaformulieren.nl/21januari2012/
https://cdaformulieren.nl/21januari2012/
mailto:haverkampc%40noord-holland.nl?subject=
mailto:haverkampc%40noord-holland.nl?subject=
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cda a alsmeer Was goed 
vertegenWoordigd oP de 
regiobijeenkomst me t 
ruth Pee toom

toestand in de wereld. er is bijvoor-
beeld nog niet zoveel zorg over de 
individuele financiële situatie, terwijl 
het vertrouwen in de economie ver 
onder het nulpunt is gezakt.

… en het kan altijd beter 
‘met ons gaat het slecht’ is natuurlijk 
een belachelijke uitdrukking als daar-
mee in nederland wordt gedoeld 
op de daling van de persoonlijke 
koopkracht. het is een ander verhaal 
als het gaat om het zoeken naar een 
alternatief voor een terugval in het 
Pgb (Persoons gebonden budget). 
en helemaal als ermee wordt geduid 
op internationale crises: gebrek aan 
voedsel, aan energie, aan water en 
aan welzijn en aan het allerbelang-
rijkste: gebrek aan vertrouwen. 

Geloof in vooruitgang
Persoonlijk geloof ik, dat de oplos-
singen voor de wereldwijde vraag-
stukken op het gebied van voedsel, 
energie en water kunnen worden op-
gelost door toepassing van nieuwe 
technologie. maar dat kan alleen 
als een morele drijfveer de motor is. 
nieuwe technologieën en technie-
ken zijn nodig en mogelijk om de 

‘Met mij gaat het goed, met ons gaat 
het slecht’, je hoort het tegenwoordig 
wel vaker. En met ‘ons‘ wordt dan 
niet de persoonlijke situatie bedoeld, 
maar die van wereldwijde uitdagin-
gen: energie, water, voedsel, econo-
mie en vooral vertrouwen.

het is goed, de periode van reflectie 
en bezinning rond de kerstdagen en 
de jaarwisseling. er is meer tijd voor 
elkaar en vooral voor de ander. het is de 
periode om terug te blikken en vooral 
vooruit te kijken. 

Met ons gaat het…
‘met ons gaat het slecht’ als toevoeging 
aan ‘met mij gaat het goed’ is een steeds 
vaker gehoord en gegeven antwoord op 
de vraag: ‘hoe is het ermee?’ directeur 
Paul schnabel van het sociaal en  cul-
tureel Planbureau refereerde daar ook 
aan na de presentatie van de resultaten 
van het kwartaalonderzoek van deze 
gebiedwaardige instelling. ‘genoeg 
ongenoegen’ was de titel van zijn pre-
sentatie voor de bestuurdersdag van het 
cda dit najaar. het heeft de media ruim 
gehaald: nederlanders zijn ondanks de 
nakende crisis veelal tevreden over hun 
eigen situatie, maar bezorgd over de 

 ‘van de andere kant bekeken’: ‘met mij gaat 
het goed, met ons gaat het slecht’

wereldbevolking van 9 miljard mensen 
rond 2050 fatsoenlijk te voeden, maar 
alleen als er politieke wil en besluit-
kracht is. dat vraagt nog heel veel 
inspanningen, als je ziet waar wij ons 
als volksvertegenwoordigers dagelijks 
mee bezig houden.

Systeemsprong
de technologische vooruitgang is er 
wel, maar in de ontwikkeling van ons 
denken gaat het niet zo snel. daar kan 
de technologie ons helpen. over enke-
le jaren start je mobiele telefoon auto-
matisch,  als je denkt dat je iemand wilt 
gaan bellen. dat is maar een voorbeeld 
van de systeemsprong die we met z’n 
allen gaan maken. en die de nieuwe 
technologie in dienst gaat brengen 
van een betere wereld. daar hoort ook 
een morele en filosofische systeem-
sprong bij. dat is mooi om over na te 
denken rond de jaarwisseling. 
ik wens u toe, dat u over een jaar met 
tevredenheid terugkijkt op 2012 en 
met veel vertrouwen de toekomst in 
gaat. 

Hermen de Graaf
voorzitter
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de lompheid, het egoïsme onder de 
tucht van fatsoen en – inderdaad 
– compassie wordt gebracht, dan 
ontkomen we niet aan de vraag hoe 
we dat moeten doen. die vraag wordt 
in het rapport niet gesteld en niet 
beantwoord. het lijkt mij een uitda-
ging, te onderzoeken of een initiatief 
van alle politieke partijen die er een 
mens- en maatschappijbeschouwing 
op nahouden denkbaar is, om over 
die vraag na te denken – met elkaar. 
het cda kan dat niet in zijn eentje. 
op pagina 4 van het rapport worden 
indringende vragen gesteld over wie 
wij zijn en wat ons beweegt.  inder-
daad, we moeten onze identiteit 
hervinden, te beginnen op afdelings-
niveau.

Rentmeesterschap en financiën
een laatste opmerking over de voor-
lopige bevindingen van de commis-
sie “nieuwe woorden, nieuwe beel-
den”: bepleit wordt, als uitgangspunt 
te kiezen: “rentmeesterschap wordt 
zorg voor de aarde”. in het rapport 
staat (pag. 10: “We hebben zowel de 
natuur als de cultuur geërfd van onze 
(voor)ouders en te leen van onze 
(klein)kinderen. dat vraagt om meer 
dan beheren en beheersen. als we 
het goed doen, laten we iets achter 
dat beter is dan we ontvingen.”) de 
commissie zou er goed aan doen, 
deze redenering door te trekken naar 
de overheidsfinanciën. 
ik ben daar niet gerust op, als ik in het 
rapport ook lees dat er een dominan-
te ontwikkeling in onze maatschappij 
is, die vraagt om een authentieke en 
heldere positionering van het cda: 
“de dominantie van de economische 
logica: het lijkt in ons land alleen nog 
maar te gaan om cijfertjes en afreke-
nen.” We zullen ons moeten blijven 
realiseren – en dan ben ik weer terug 
bij het begin – dat geen overheid 
onverschillig kan zijn over het be-
staan van grenzen aan economische 
mogelijkheden. desgewenst kunt u 
zich in griekenland gaan informeren 
over de gevolgen van het negeren 
van die grenzen.
ik ben mij ervan bewust dat deze 
tekst mij verdacht maakt. voor me-
nigeen klinkt dit veel te liberaal. Wees 
niet bezorgd, er is geen reden toe. 
maar zo lang politiek de kunst van het 
mogelijke is, behoud ik een scherp 
oog voor de grenzen.

Ko Westrate
cda aalsmeer

taken niet honoreert of bestaande 
taken opnieuw inricht, ik denk dan 
aan het Persoons gebonden budget, 
is de wereld te klein.

het resultaat van het optreden van 
de overheid is dat het onbehagen 
over de politiek enorm is: men krijgt 
minder dan verwacht, of minder dan 
anderen, of minder dan vorig jaar, 
of minder dan de mensen die om 
andere reden een beroep doen op 
de overheid èn tegelijkertijd vindt 
men dat men teveel belasting moet 
betalen, meer dan…. enzovoorts, 
maakt u het lijstje maar af. 
het lijkt erop dat velen denken dat 
geld dat door de overheid wordt 
uitgegeven, geen echt geld is. zo 
ontstaat het beeld dat de overheid 
een grossier in feestartikelen is die 
hoe langer hoe vaker uitverkocht 
is. dat is niet waar en het werkt ook 
niet. Politici moeten kiezen, niet hun 
klanten bedienen.

Problemen worden groter
dat probleem wordt de komende 
jaren alleen maar heel veel moeilij-
ker. de vergrijzing van de bevolking 
brengt noodzakelijkerwijze veel 
extra kosten met zich mee in de 
sfeer van de gezondheidszorg en 
dat wordt versterkt door een snelle 
toename van de levensverwachting. 
daar komt nog iets anders bij. Wat 
moet de overheid nog meer doen 
dan geld verdelen? de maximum-
snelheid op autosnelwegen naar 
130 km per uur brengen? is de 
testosteronspiegel van meneer ap-
troot van de vvd dan een dominant 
politiek gegeven – tegen alles in 
wat door deskundigen is uitgezocht 
over verkeersveiligheid en milieu-
effecten? een cavia-politie in het 
leven roepen omdat meneer Wilders 
dat eist? 
toelaten dat een ad hoc meerder-
heid in de tweede kamer zonder 
noemenswaardige voorbereiding 
het ritueel slachten verbiedt, vrijwel 
onder voorbijgaan aan het grond-
wettelijk recht van vrijheid van 
godsdienst? hetzelfde geldt voor de 
bejegening van de weigerambtena-
ren. de onvrede over de overheid op 
sociaal-economisch terrein wordt 
versterkt door de trivialiteiten die 
politiek “hot” zijn en over het onge-
geneerd omgaan met opvattingen 
en gevoelens van minderheden. 
Willen we naar een samenleving 
toe waarin de onverschilligheid, 

Met vijf vertegenwoordigers uit 
onze regio ging landelijk CDA-
voorzitter Ruth Peetoom aan de 
hand van stellingen in debat tij-
dens haar bezoek op 6 december. 
Namens Aalsmeer beet Ko West-
strate het spits af. Hieronder de 
letterlijke tekst van zijn betoog. 
Natuurlijk kwamen ook andere 
van de bijna honderd bezoekers 
aan het woord. De bijeenkomst 
werd georganiseerd om kennis 
te maken met de nieuwe voorzit-
ter. En vooral om van gedachten 
te wisselen over de koers van het 
CDA. 

het voorlopige rapport van de com-
missie “nieuwe woorden, nieuwe 
beelden” telt 11 pagina’s, die door 
de pers zijn herleid tot het woord: 
“compassie”. dat is op zichzelf al 
een goede reden om het rapport 
ter hand te nemen; het is met enige 
moeite te vinden op de website 
van het cda. natuurlijk staat er veel 
meer dan dat ene woord in, het 
mondt uit in vier uitgangspunten:
-     nederland maken we samen
-     betrokken en nabij 
-     rechtvaardig en betrouwbaar
-     zorg voor de aarde
daar is niets mis mee, maar hoe we 
die uitgangspunten tot gelding krij-
gen wordt niet duidelijk gemaakt.

Grenzen uit het oog verloren
de actualiteit is dat wij, nederlan-
ders, uit het oog hebben verloren 
dat onze wensen geen grenzen ken-
nen, maar dat de middelen die ons 
ten dienste staan bij de vervulling 
van onze wensen eindig zijn. 
de houding van velen in ons land 
(en waarschijnlijk ook daarbuiten) 
is die van consument: consument 
van de producten van het politieke 
bedrijf. Wat voor deze consumenten 
telt zijn subsidies, fiscale faciliteiten 
en andere herverdelingsmechanis-
men van het nationaal inkomen, 
bij uitstek het werkterrein van de 
overheid. dat is ook wel te begrij-
pen: de besteding van zo’n 60% van 
het nationaal inkomen wordt door 
de overheid beheerst. zo’n grote pot 
geld werkt als een magneet op een 
ieder die vindt dat zijn probleem 
voor veel meer mensen een pro-
bleem is en zo ontstaat een onop-
houdelijke roep om collectivisering 
van individuele behoeften. als de 
overheid verzoeken om nieuwe 

laten we onze democratie uithollen? 
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de volgende cdactueel verschijnt op
de laatste woensdag van januari 2012

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. 

nen, uitvoering van het aalsmeerse 
verkeer- en vervoersplan, hand-
having, verdere ontwikkeling van 
de greenport aalsmeer, realisatie 
mijnsheerlyckheid, uitwerking van 
de economische visie, oprichting 
stichting urgente noden, bomen 
planten, intensieve contacten met 
het bedrijfsleven, ride for the roses, 
ondernemer en starter van het jaar, 
etc. etc.

verder stonden bijna in alle colle-
gevergaderingen - en vaak ook nog 
in extra overlegsituaties - standaard 
twee onderwerpen op de agenda: 
de enorme bezuiniging met de daar-
bij behorende innovatievoorstellen 
en de ambtelijke samenwerking tus-
sen aalsmeer en amstelveen. 

Huishoudboekje op orde
Wat de bezuinigingen betreft, geen 
gemeente ontkomt er aan. het huis-
houdboekje moet op orde zijn. er 
zal de komende jaren fundamenteel 
gekeken moeten worden naar nut 
en noodzaak van taken en uitgaven 
van de gemeente. dat is niet alleen 
verstandig vanwege effectieve inzet 
van middelen, maar vooral noodza-
kelijk met het oog op de toekomst 
en de samenleving naar menselijke 
maat, die wij nastreven. We heb-
ben als college en raad in 2011 een 
goed fundament gelegd en het zal 
vooral in 2012 verder uitgewerkt 
worden.

Na het eerste volle jaar liggen we 
als college op stoom. Ons CDA-
verkiezingsprogramma “Floreer 
in Aalsmeer” spreekt over uit-
dagingen en ambities. Daar zijn 
we voortvarend mee aan de slag 
gegaan.  

ons college schuwt het niet om de 
uitdagingen met veel ambitie op te 
pakken. zo aan het eind van het jaar 
kan ik vaststellen dat ik mij, als uw 
cda wethouder in dit college, als 
een vis in het water voel.
dat is mede te danken aan mijn 
collega’s in het college. een goede 
samenwerking en respect voor 
elkaar maken het mogelijk dat we 
onze verantwoordelijkheid niet uit 
de weg gaan.
dat vraagt veel van onze ambtelijke 
organisatie en het was in eerste in-
stantie ook even wennen aan elkaar, 
maar gezegd moet worden dat de 
medewerkers van onze gemeente 
dat geweldig opgepakt hebben.

Veel gevraagd
We hebben veel, zeer veel van hen 
gevraagd in 2011. de dienstver-
lening aan onze inwoners  staat 
namelijk centraal en dat vergt veel 
van een relatief kleine ambtelijke 
organisatie. daarnaast kwamen 
er veel extra taken bij, ik noem er 
enkele: het op orde brengen van 
bestemmingsplannen, de woonvi-
sie, het opstellen van beheersplan-

 “We zijn begonnen met een grote veranderslag”.

Samenwerking en zelfstandigheid
de voorgenomen samenwerking 
met amstelveen levert een win-win-
situatie op. er wordt bespaard op de 
uitvoeringskosten en wordt er een 
hoger niveau van dienstverlening 
bereikt. maar laat het duidelijk zijn: 
beide gemeenten blijven zelfstan-
dig, met een eigen raad en een 
eigen college van b&W.
voor ons als burgers verandert er 
niets. net als nu het geval is kunt u 
gewoon terecht in ons eigen ge-
meentehuis voor alle dienstverle-
ning, zoals paspoorten, rijbewijzen, 
vergunningen, Wmo-voorzieningen, 
etc.

in 2012 zien we weer heel veel 
uitdagingen, met veel ambitie gaan 
we deze oppakken. u weet: mijn 
deur staat altijd open, ook in 2012. 
velen hebben mij ook als wethouder 
kunnen vinden. ik heb daar veel aan 
gehad. laten we de verantwoorde-
lijkheid die wij hebben in de samen-
leving samen oppakken.

dank voor uw steun en respect in 
het afgelopen jaar. ik wens u een 
goede jaarwisseling en een geze-
gend 2012.

Ad Verburg 
wethouder

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

