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Ter inleiding

Een grotere gemeente, en een 
grotere fractie, dat is de uitkomst 
van het fusieproces inclusief de 
gemeenteraadsverkiezingen op 19 
november 2008. Het is goed en 
verdiend dat het CDA in de nieuwe 
gemeenteraad vier zetels bekleedt 
(één meer dan in de vorige 
raadsperiode), en dat het CDA weer 
deel uitmaakt van de coalitie. 

De nieuwe fractie is vol nieuwe 
energie en ideeën gestart. Samen 
met het gedeeltelijk nieuwe bestuur, 
onder leiding van Atti Noordhof, wil 
de fractie de komende jaren laten 
zien hoe het CDA zich van de 
overige partijen in onze gemeente 
onderscheidt, dat het CDA midden 
in de samenleving staat, en daaraan 
een waardevolle bijdrage kan 
leveren. Dat het CDA naar alle 
inwoners wil luisteren, en hun 
inbreng bij de besluitvorming over 
lokale en regionale zaken betrekt. 
De fractie zal voortdurend proberen 
alle belangen zorgvuldig af te 
wegen en op basis daarvan tot een 
besluit te komen. Dat is niet altijd 
makkelijk, maar wel belangrijk en 
nodig om verantwoord keuzes te 
kunnen maken. 

Net als in de afgelopen jaren zal de 
fractie u door middel van de 
nieuwsbrief ‘Nieuws uit de fractie 
op de hoogte houden van onder-
werpen waarover de fractieleden 
zich ter voorbereiding op commis-
sie- en raadsvergaderingen buigen, 
de standpunten die zij innemen, de 
werkbezoeken die zij afleggen en 
de gesprekken die zij met betrok-

ken burgers en belanghebbenden 
voert. 

De fractie streeft ernaar de 
nieuwsbrief regelmatig te laten 
verschijnen, 4-6 keer per jaar. 
Verder hoopt de fractie de 
nieuwsbrief zoveel mogelijk per e-
mail te kunnen verspreiden. Dat 
scheelt enorm in de druk- en 
portokosten. Daarom bij deze 
opnieuw een oproep aan alle leden 
die een e-mailadres hebben, maar 
dat nog niet hebben doorgegeven 
aan bestuur of fractie:

Geef uw e-mailadres door aan de 
fractie. 

Stuur een e-mail naar Michael 
Schnackers, e-mailadres: 
mjtmsch74@gmail.com

Veranderingen

Anders dan u misschien gewend 
bent, zal ‘Nieuws uit de fractie’ 
voortaan enkel nieuws uit de fractie 
bevatten, dus niet langer ook 
nieuws van de wethouder (‘Uit het 
college geklapt’) en/of het bestuur. 
Dit is een bewuste keuze, die in 
overleg met het bestuur en de 
nieuwe wethouder is gemaakt. 
Fractie, bestuur en wethouder zijn 
het erover eens dat de fractie een 
geheel eigen medium dient te 
hebben, waarmee ze de leden van 
CDA Bloemendaal en andere 
belangstellenden naar believen kan 
informeren over haar standpunten, 
werkbezoeken en gesprekken met 
belanghebbenden in brede zin. 



Ook zal ‘Nieuws uit de fractie’ met 
ingang van de volgende editie in 
een nieuw ‘jasje’ verschijnen. 
(Oorspronkelijk was het de 
bedoeling om meteen de eerste 
editie van de nieuwsbrief in 2009 
een nieuw uiterlijk te geven, maar 
de ontwikkeling daarvan duurt iets 
langer dan gepland.) Tevens zullen 
vanaf dat moment ook 
links/verwijzingen naar (extra) 
informatie op internet (o.a. 
http://bloemendaal.cda.nl en 
http:www.bloemendaal.nl)

in de nieuwsbrief worden 
opgenomen. 

In deze editie van ‘Nieuws uit de 
fractie’, aan het begin van een 
nieuwe raadsperiode, stellen de 
fractieleden zich graag nog even kort 
aan u voor. Een aantal van hen kent 
u wellicht al goed, maar een aantal 
misschien ook niet. Daarom deze 
‘nadere kennis-making’ met de leden 
van de nieuwe CDA-fractie.

Michael Schnackers, eindredacteur

Wist U dat…

… zowel de gemeenteraad, als elk van de drie raadscommissies (Middelen, 
Samenleving en Grondgebied) één keer per maand vergadert?

… de fractieleden tenminste twee keer per maand bij elkaar komen, een keer 
ter voorbereiding op de commissievergaderingen en een keer ter voorbereiding 
op de raadsvergadering?

… de raadsvergaderingen te beluisteren zijn via de lokale omroep op 105.8 
FM?

… de raads- en commissievergaderingen in principe openbaar zijn?

… de fractie de maandag voor de commissievergaderingen samen met 
belangstellende partijleden (= ‘brede fractie’) de agenda’s van de aanstaande 
commissievergaderingen doorneemt en over belangrijke onderwerpen op de 
agenda’s van gedachten wisselt? 

… de fractie eveneens vergadert op de maandag, voorafgaand aan de 
donderdag waarop de raad bijeenkomt?

… de fractie de overige maandagavonden reserveert voor werkbezoeken en 
gesprekken (maatschappelijke) organisaties, stichtingen en verenigingen?

Even voorstellen

Anne-Marie Soeteman-Wolf: 

Ik ga ervan uit dat de meesten van u 
mij wel zullen kennen, maar toch stel 
ik me nog even kort aan u voor. Ik 
ben Anne-Marie Soeteman-Wolf, 41 
jaar, getrouwd met Arend, moeder 
van een zoon, Arie, en sinds voorjaar 
2007 fractievoorzitter, en daarnaast 
ben ik lid van de raadscommissie 
Middelen, die zich bezighoudt met 
onderwerpen als financiën, 

economische zaken, openbare orde 
en veiligheid.

Na de verkiezingen van 19 november 
2008 is het nodige gebeurd. Er is 
een nieuwe coalitie (VVD, D66 en 
CDA) gevormd. Het coalitieakkoord 
is tot stand gekomen. Een nieuwe 
Gemeenteraad en een nieuw college 
zijn geïnstalleerd. en de eerste 
politieke stappen zijn al weer gezet. 

Onze fractie is tevreden met het 
coalitieakkoord. Onze wensen voor 
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wat betreft zorg in de samenleving 
en sociale woningbouw zijn voldoen-
de in het akkoord opgenomen. De 
ruimte voor bestuurlijke vernieuwing 
is aanwezig. De titel van het coalitie-
akkoord geeft de intentie van de 
huidige coalitie goed weer: “BESTU-
REN MET EN VOOR MENSEN; Stel-
ling nemen, transparant zijn en ver-
antwoording afleggen”. 

De contacten tussen de coalitie-
partijen verlopen constructief. Het 
college gaat in de komende periode 
aan de slag met het opstellen van het 
collegeprogramma. Dit programma 
zal voortbouwen op het 
coalitieakkoord en zal een soort 
spoorboekje voor het college vormen 
om daarmee dan in de komende ruim 
vijf jaar de uitgezette lijnen te 
kunnen vasthouden en volgen. 
In het coalitieakkoord is opgenomen 
dat aan u, de inwoners van 
Bloemendaal, om input voor het 
collegeprogramma zal worden 
gevraagd. 
Via het digitale burgerpanel kunt u 
uw input geven, maar er komen voor 
de zomervakantie ook nog twee 
bijeenkomsten, waarin u uw input 
kunt geven. Onze fractie heeft 
momenteel een drukke agenda: in de 
raad komen veel financiële stukken 
voorbij en we willen aan het begin 
van deze raadsperiode zoveel 
mogelijk informatie uit onze 
omgeving verzamelen. Met behulp 
van die informatie kunnen wij voor u 
weer actie in de politiek onder-
nemen, bijvoorbeeld door over een 
bepaald onderwerp een initiatief-
voorstel in de raad in te dienen. We 
leggen dus veel werkbezoeken af en 
nodigen inwoners ook actief uit voor 
gesprekken over bepaalde onder-
werpen.  

Heeft u een probleem of idee dat u 
onder de aandacht van de fractie wilt 

brengen: aarzel niet en neem contact 
met ons op!

Fractievergaderingen

Voelt u zich betrokken bij het werk 
van de CDA-fractie en wilt u 
regelmatig meepraten over 
onderwerpen op de agenda's van 
de commissievergaderingen, laat u 
dit de fractie dan weten. 

U krijgt dan een keer per maand 
een uitnodiging (met de agenda's 
van de commissievergaderingen) 
per e-email toegestuurd. 

De 'brede fractie' vergadert tot het 
zomerreces op: de maandag-
avonden 9 maart, 6 april, 18 mei en 
15 juni.

Daarnaast vergadert de fractie 
(enkel in fractieverband) op: de 
maandagavonden 23 maart, 14 
april, 2 juni en 29 juni.

André Burger:

Op vrijdag 2 januari 2009 is de 
nieuwe CDA-fractie officieel 
geïnstalleerd tijdens de eerste 
raadsvergadering van de nieuwe 
gemeente Bloemendaal. Na de 
bespreking van het coalitieakkoord 
werd ook onze wethouder Ton 
Bruggeman beëdigd. ’s Avonds 
volgde nog de nieuwjaarsreceptie, 
waar partijgenoot Rikus Alberts 
werd uitgeroepen tot “Bloemen-
daler van het jaar 2009”. Vanaf 
deze plaats wil ik Rikus daarmee 
nog van harte feliciteren. 

Een nieuwe gemeente is voor 
fractiegenoot Michael Schnackers 
ook meteen reden genoeg om 
“Nieuws uit de fractie” in een nieuw 
jasje te steken. Hij vroeg of elk 
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fractielid zich in dit artikel kort zou 
willen voorstellen. 

Mijn naam is André Burger, 43 jaar, 
getrouwd met Miranda en vader van 
vier kinderen. In het dagelijks leven 
werkzaam als procesvoeringstech-
noloog bij Waternet. Vogelenzang is 
zowel mijn woon- als werkplaats. 

Ik maak sinds januari 1993 deel uit 
van de gemeenteraad en mag mij 
daarmee de nestor noemen. In deze 
periode zal ik, samen met Margreet 
Verkaik-Vernooij, de CDA-fractie 
vertegenwoordigen in de raads-
commissie Grondgebied. In deze 
commissie komen onderwerpen als 
ruimtelijke ordening, milieu en 
verkeer aan de orde. 

Op 15 januari jl. vond de eerste 
vergadering van de commissie 
Grondgebied plaats. Daarin werd 
gesproken over de ontwikkeling van 
een structuurvisie voor de 
gemeente Bloemendaal. Elke 
gemeente is op basis van de nieuwe 
Wet Ruimtelijke Ordening namelijk 
verplicht zo’n visie te ontwikkelen. 
Het doel van een structuurvisie is 
een beeld te schetsen van het 
ruimtelijk beleid in de komende 15 
jaar binnen de gemeente 
Bloemendaal. We staan echter nog 
maar aan het begin, want tijdens de 
genoemde vergadering werd alleen 
gesproken over de voorgenomen 
aanpak. De raad van 29 januari jl. is 
hiermee unaniem akkoord gegaan. 

Margreet Verkaik-Vernooij:

Sinds drie jaar woon ik met mijn 
gezin weer in Bennebroek. Ikzelf 
ben geboren en getogen - tot mijn 
24ste jaar – Bennebroekse. Mijn man 
Hugo is sinds 1972 een 
Bennebroeker. Samen zijn wij, na 
ons huwelijk in 1981, vertrokken 
naar Vijfhuizen. Niet ver weg, maar 

voor ons een heel nieuwe 
woonomgeving. Onze zoons Daan 
(20) en Joost (16) zijn daar 
opgegroeid. Vijfhuizen is één van de 
26 kernen van de gemeente 
Haarlemmermeer. Ik heb daar 18 
jaar deel uitgemaakt van het 
bestuur van de Vereniging Dorp 
Vijfhuizen. Ik denk dan ook dat het 
heel belangrijk is om als kern 
vertegenwoordigd te zijn. Daarnaast 
was ik vier jaar lid van het 
schoolbestuur van de 
Interconfessionele Basisschool De 
Tweemaster. 

Blij ben ik dat ik deel uit mag maken 
van de gemeenteraadsfractie van 
CDA Bloemendaal, afgevaardigd uit 
Bennebroek. Blij ben ik met de 
Bloemendaler van het jaar: de heer 
Rikus Alberts. Die titel is verdiend. 
Blij ben ik met oud-voorzitter Cock 
Verdonk-Breek. Ze heeft heel wat 
werk verricht. Zij vooral hebben mij 
over de streep getrokken om mij 
verkiesbaar te stellen namens CDA 
Bloemendaal. Ik moet eerlijk zeggen 
dat zij er wel bijna drie jaar over 
gedaan hebben. Vasthoudendheid 
kun je hen niet ontzeggen. Ik deed 
er wat lang over, niet omdat het zo 
moeilijk was om mij aan te sluiten 
bij het CDA, wel omdat een aantal 
andere (ook verdrietige) 
gebeurtenissen mij meer in beslag 
namen. Toen de fusie daadwerkelijk 
aanstaande was, heb ik toch 
besloten om mij kandidaat te 
stellen. 

Tot mijn grote verrassing - want 
dat was het - werd ik met 
voorkeursstemmen in de raad 
gekozen. En met zoveel stemmen 
kun je niet anders dan zeggen: Ja. 
Ik heb dan ook met volle 
overtuiging mijn plaats in de 
gemeenteraad ingenomen. Het 
betekent wel dat ik heel veel in te 
halen heb, zowel in Bennebroek, 
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maar zeker ook in Bloemendaal. Ik 
weet mij echter gesteund door een 
fijne fractie. Voor mij is het ook 
heel goed dat de ‘oude’ fractie van 
Bennebroek mij op alle gebieden wil 
bijpraten, waarbij vooral Gerry 
Weijers mij zal coachen. Ik hoop het 
vertrouwen dan ook waar te kunnen 
maken.

Michael Schnackers:

Even voorstellen … Ik heet Michael 
Schnackers. Ik ben 34 jaar, en on-
gehuwd, maar heb wel een partner: 
Wilko. We wonen niet samen, maar 
zijn wel al vele jaren elkaars steun 
en toeverlaat. Sinds kort ben ik 
tijdelijk werkzaam als webredacteur 
op het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat in Den Haag. Daarvoor 
werkte ik op het CDA Partijbureau 
in Den Haag. Binnenkort ga ik 
verhuizen, van Aerdenhout naar 
Bloemendaal (dorp). Ik blijf dus 
binnen de gemeente wonen, een 
voorwaarde om lid te blijven van de 
Gemeenteraad. Ik ben sinds 26 april 
2007 raadslid. Daarvoor was ik 
gedurende circa tweeëneenhalf jaar 
voorzitter van CDA Bloemendaal. 
Net als in de vorige raadsperiode, 
ben ik ook de komende jaren lid van 
de raadscommissie Samenleving. 
Deze commissie houdt zich bezig 
met onderwerpen op het gebied van 
onder meer sociale zaken & werk-
gelegenheid, onderwijs & cultuur, 
en volksgezondheid, welzijn & 
sport. 

Op woensdag 14 januari 2009 is 
door de commissie Samenleving 
gesproken over het B&W-voorstel 
aanbesteding huishoudelijke hulp 
2009-2011. Het voert op deze 
plaats te ver om gedetailleerd in te 
gaan op het voorstel. Wel kan ik u 
melden dat de commissie zich op 
hoofdlijnen kon vinden in het voor-
stel. 

In het stuk worden enkele experi-
menten op het gebied van huis-
houdelijke hulp voorgesteld. Dit 
klinkt misschien eng, maar experi-
menten kunnen ook positieve 
resultaten opleveren. Inmiddels is 
bekend geworden dat in ieder geval 
één experiment, naar het zich nu 
laat aanzien, toch geen doorgang zal 
vinden. Het gaat om het aanbieden 
van ‘huishoudelijke hulp, zonder 
signaalfunctie’, met andere woor-
den: zonder dat door de huishoude-
lijke hulp in de gaten gehouden 
wordt of de geleverde huishoude-
lijke hulp wel volstaat, gelet op de 
huishoudelijke situatie van de cliënt. 

Mocht u geïnteresseerd zijn in de 
inhoud van het voorstel, dan kunt u 
dit vinden via de volgende link: 
http://www.bloemendaal.nl/index.ph
p?id=3113&dos=
%27inter.01.02.02.03.01%27.

Mocht u dit adres te lastig vinden, 
het voorstel van Burgemeester & 
Wethouders (B&W) is ook te vinden 
op de website van de Gemeente 
Bloemendaal (www.bloemendaal.nl): 
via de linkerkolom, onder de 
achtereenvolgende (oranje) links 

'Vergaderingen  > Commmissie-

vergaderingen > Raadscommissie 

Samenleving > 2009 > Commissie-
vergadering Samenleving 14 januari 
2009'

Kijk voor meer (actuele) 
informatie op de website 
van CDA Bloemendaal: 

http://bloemendaal.cda.nl
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De contactgevens van de 
fractieleden staan op de 

volgende pagina.

Contactgegevens fractieleden

Anne-Marie Soeteman-Wolf, (fractievoorzitter en lid Commissie Middelen) 
Dahlialaan 36, 2111 ZP  Aerdenhout. Tel.: 023 - 524 51 25, e-mail: 
amwolf@wolfadvocaten.nl

André Burger, (lid Commissie Grondgebied en voorzitter Commissie Middelen), 
Deken Zondaglaan 110, 2114 EE   Vogelenzang. Tel. 023 - 584 80 64, e-mail: 
andre.burger@waternet.nl

Margreet Verkaik-Vernooij (plv. lid Commissie Grondgebied en plv. lid 
Commissie Samenleving) Krakeling 60, 2121 BN  Bennebroek. Tel.: 023 – 558 
18 57, e-mail: verkaik.margreet@tiscali.nl

Michael Schnackers (lid Commissie Samenleving), Bos en Duinlaan 2 M, 2061 
VP  Bloemendaal. Tel.: 06 - 49904634, e-mail: mjtmsch74@gmail.com
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