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VAN HET BESTUUR
DOOR DE VOORZITTER ...
Geachte leden en sympathisanten,
Door het bestuur en de fractie is het afgelopen
jaar weer veel werk verzet. Naast de reguliere
vergaderingen zijn beide geledingen ook al volop
bezig
met
de
voorbereiding
van
de
gemeenteraads-verkiezingen in 2018. Ook zijn er
bijeenkomsten bijgewoond in Oudewater en in het
gemeentehuis in Woerden; dit in samenwerking
met andere lokale afdelingen.
Wat de komende gemeenteraadsverkiezingen betreft zijn er meerdere
activiteiten geweest en is er gewerkt aan het samenstellen van diverse
commissies. Daarbij zijn de wijkcontacten in Harmelen, Zegveld en
Kamerik onmisbare schakels naar onze leden en achter-ban. Een goede
verkiezingsuitslag behalen heeft alles te maken met een tijdige start van de
campagne en constant in verbinding staan met onze leden en met in het
CDA geïnteresseerde kiezers.
Op 7 september 2016 zijn we met een groep leden in Den Haag op bezoek
geweest bij Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. Ook heeft er begin september
een studiereis plaatsgevonden naar Boedapest. Van beide activiteiten vindt
u elders in dit blad een verslag. Op 12 november heb ik met onze
secretaris Hans Slooijer onze lokale afdeling vertegenwoordigd op het
partijcongres in Veghel.
Tot slot wil ik een geplande mutatie in de samenstelling van het bestuur
melden: als onze ALV er op 15 februari mee instemt, zal Kees Beerepoot
de plaats van Jan Bloemheuvel innemen. Als nieuw bestuurslid gaat Kees
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de ledenadministratie beheren, en zal hij de digitale communicatie voor zijn
rekening nemen.
Met vriendelijke groet,
Piet Veerman
=====
STUDIEREIS BOEDAPEST
Van 1 tot en met 5 november 2016 heeft een groep van ruim 30 personen
een studiereis gemaakt naar de hoofdstad van Hongarije, ook wel bekend
als de Parel van de Donau.
Deze klassieke stad staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Wij
hebben Budapest tijdens dit bezoek leren kennen als een eigentijdse
metropool met de charme uit monarchistische tijden. Vooral dankzij onze
geweldige gids, mevr. Marianna Farkas. Ook danken wij het CDA
partijbureau voor het leggen van de contacten en de Hongaarse
ambassade voor de vertaling van het gesprek met een delegatie van het
Hongaarse parlement.
Enkele hoogtepunten van deze reis waren: het gesprek met de
ambassadeur in de Nederlandse ambassade, de heer mr. Gajus
Scheltema, het bezoek aan het Robert Schuman Instituut en het gesprek
met leden van de Christen democratische volkspartij KDNP en van de
Hongaarse Burgerunie (Fidesz). En niet te vergeten het bezoek aan de
kerk Fasori Reformatus Templon, met Ada Hoogerbrugge op orgel om ons
te begeleiden bij een aantal liederen.
=====
BEZOEK AAN DE TWEEDE KAMER TE DEN HAAG
Ter gelegenheid van de start van het nieuwe politiek seizoen is op 7
september 2016 op uitnodiging van het bestuur van CDA Afdeling Woerden
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door bijna 50 personen uit Woerden en omliggende plaatsen een
interessant bezoek gebracht aan de Tweede Kamer.
Wij genoten na aankomst in Den Haag als eerste van een goede lunch in
het restaurant van de Tweede Kamer en wij werden daarna ontvangen in
de fractiekamer van het CDA door Pieter Omtzigt. Er volgde een
interessant gesprek over de actuele politiek en wij kregen een kijkje achter
de schermen van het werk van een lid van de Tweede Kamer.
Aansluitend volgde de rondleiding door medewerkers van de fractie door
het parlementsgebouw met een kort bezoek aan de plenaire zaal waar een
debat plaatsvond.
De Ridderzaal werd juist in gereedheid gebracht voor Prinsjesdag en de
meesten konden nog snel even een blik werpen in de zaal vanaf het
balkon. Daarna werd het bezoek afgesloten met een drankje in het
bekende café Nieuwspoort.
=====
GESLAAGDE NIEUWJAARSRECEPTIE
Ook dit jaar werd de nieuwjaarsreceptie gehouden in de Kapel van
Weddesteyn te Woerden. Speciale gast was Hanke Bruins Slot, Tweede
Kamerlid voor het CDA.
In haar speech noemde Hanke het
feit dat het CDA de meest
effectieve oppositiepartij van de
afgelopen jaren is geweest met als
resultaat dat 30% van de moties
van het CDA door de Tweede
Kamer zijn aangenomen. Jaco
Geurts is met 66 moties verkozen
tot het beste Kamerlid voor de landbouw. Op het gebied van de zorg zijn 17
amendementen van het CDA aangenomen. Op deze manier heeft het CDA
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de koers van dit kabinet kunnen bijsturen naar: minder markt en meer
samenwerking.
Het huidige kabinet laat grote problemen achter ten aanzien van de zorg,
de veiligheid en participatie. Het CDA wil daarom werken aan een beter
Nederland.
Ook Ria de Korte-Verhoef, kandidaat voor een lidmaatschap in de Tweede
Kamer, sprak de aanwezigen toe. Zie elders in dit blad een artikel waarin
ze zichzelf voorstelt.
Tenslotte gaf CDA fractievoorzitter Arjan Noorthoek een toelichting op de
politieke crisis die is ontstaan na het raadsbesluit om de bestaande
beperking van de zondagsopenstelling volledig op te heffen. Het CDA heeft
tegen dit voorstel gestemd na een poging het te laten amenderen.
=====
AANKONDIGING ALV CDA WOERDEN
WOENSDAG 15 FEBRUARI 2017
Op woensdag 15 februari 2017 is er
weer een Algemene Ledenvergadering
van het CDA Woerden. Deze zal
plaatsvinden
in
Dorpshuis
De
Schulenburch, Overstek 2 te Kamerik.
De zaal is open vanaf 19:30 uur en de
vergadering begint om 19:45 uur.
Na de opening volgt het officiële deel, waarin onder meer de jaarrekening
2016 en de begroting 2017 worden vastgesteld, er afscheid wordt genomen
van een bestuurslid en een nieuw bestuurslid zal worden benoemd. De
relevante vergaderstukken zullen u per e-mail worden toegezonden, of
heeft u misschien al ontvangen.
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Na het officiële deel is er een speciale gast, te weten de heer Martijn van
Helvert. Hij is sinds november 2014 voor het CDA lid van de Tweede
Kamer en ook kandidaat voor de Tweede Kamer verkiezingen op 15 maart
aanstaande. Voor de CDA-fractie is hij woordvoerder op het gebied van
Infrastructuur. Verderop in dit blad vindt u een oproep van hem.
=====
INTRODUCTIE KEES BEEREPOOT
KANDIDAAT-BESTUURSLID
Hallo iedereen,
Als kandidaat-bestuurslid van het CDA te
Woerden wil ik me graag even voorstellen aan
hen die mij nog niet kennen. Misschien kennen
jullie de achternaam wel, want de vorige voorzitter
van het CDA Woerden (Erna den Hartogh Beerepoot) is mijn zus.
Ik ben in 1965 geboren in het Noord-Hollandse tuindersdorp Hoogkarspel
(gemeente Drechterland). Na in die regio de HAVO en het VWO te hebben
doorlopen ben ik in 1984 rechten gaan studeren in Amsterdam, waar ik in
1986 ook ben gaan wonen.
Van 1979 tot 1986 ben ik actief geweest voor het lokale CDA, onder meer
door het opzetten van een regionale CDJA-kern en als fractiemedewerker
van het CDA Drechterland. Bij de gemeenteraad verkiezingen in 1986 was
ik kandidaat – raadslid.
Tijdens mijn jaren in Amsterdam ben ik niet politiek actief geweest. In het
najaar van 2013 ben ik echter van Amsterdam verhuisd naar Woerden. In
eerste instantie woonde ik in het centrum, maar sinds juli 2016 beschik ik
over een appartement ‘op’ Waterrijk.
-7-
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In Woerden ben ik in het voorjaar van 2015 weer politiek actief geworden
voor het CDA. Aanvankelijk als fractiemedewerker, met onder meer de
verantwoordelijkheid voor het beheer van de website van het CDA
Woerden. Inmiddels ben ik dus kandidaat - bestuurslid, waarbij mijn
beoogde functie zal bestaan uit het onderhoud van de ledenadministratie,
en de technische ondersteuning van de diverse vormen van digitale
communicatie.
Als u instemt met mijn benoeming hoop ik u allen in deze functie naar
tevredenheid van dienst te mogen zijn.
Vriendelijke groet,
Kees Beerepoot
=====
OPROEP MARTIJN VAN HELVERT
TWEEDE KAMER LID VOOR HET CDA
Lieve CDA-vrienden,
Als we vinden dat het anders moet in
Nederland, dan zullen we dit zélf moeten
bepleiten. We hebben dus een belangrijke taak.
We kunnen met ons allen, zeker ook u als CDAlid, de kiezers uit onze eigen omgeving
uitnodigen om te gaan stemmen. Als we ons in
Woerden nu eens ten doel stellen op 15 maart
6.000 CDA-kiezers te mobiliseren, dan beloof ik u dat we in de rest van
Nederland de overige 2.000.000 kiezers zullen vinden waarmee we de
grootste partij zullen zijn.
Als we met 100 mensen vanuit het CDA Woerden in de laatste 30 dagen
voor de verkiezingen elke dag 2 mensen persoonlijk overtuigen op het CDA
te stemmen, dan hebben we ons doel bereikt.
-8-
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Als woordvoerder Infrastructuur ben ik de afgelopen jaren door heel
Nederland getrokken om met mensen te spreken over hoe het in ons land
beter kan. Ik heb gemerkt dat mensen genoeg hebben van onfatsoenlijke
politici die veel beloven maar niets waarmaken. Daarom heeft Sybrand
Buma onlangs op het congres in Barneveld eerlijk gezegd dat wij de
boosheid van mensen begrijpen, maar dat we geen trucje in de binnenzak
hebben om Nederland met één snelle ingreep beter te maken.
Wél reiken we als CDA hèt medicijn aan om samen weer de goede kant op
te gaan, en dat is ‘Fatsoen’! Als we fatsoenlijk met elkaar omgaan kunnen
we samen weer een koers bepalen. En die sterke koers van het CDA
hebben we op ons congres op 14 januari jongstleden vastgesteld.
Aan ons de taak om dit goede nieuws te verspreiden, want als wij het niet
doen doet niemand dat voor ons. Dus op feestjes, in de sportkantine, op de
markt en bij de koffieautomaat verkondigen wij dat we de grootste partij
willen worden zodat we Nederland beter kunnen maken. En Sybrand Buma
is de beste en meest betrouwbare kandidaat om premier te worden en ons
daarin te leiden.
Hoe we die 6.000 kiezers in Woerden kunnen bereiken op 15 maart kom ik
u vertellen op uw ledenvergadering op 15 februari. Ik nodig u daarom
dringend uit om naar de vergadering te komen. Neem gerust iemand mee,
lid of geen lid, want iedereen van goede wil is welkom. Het belooft een
goede, motiverende en zinvolle avond te worden. Be there! Want als we na
15 maart de grootste zijn kunt u zeggen: "Ik was erbij toen op 15 februari in
Woerden de zege begon!"
Tot dan,Martijn van Helvert
Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Tel : 070-3182549
Twitter : @martijncda
Meediscussiëren en op de hoogte blijven van mijn inbreng? Like mijn
pagina en je doet 24/7 mee! www.facebook.nl/martijnvanhelvert
=====
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EVEN VOORSTELLEN: RIA DE KORTE-VERHOEF,
KANDIDAAT TWEEDEKAMER LID VOOR HET CDA
Bij deze stel ik mij graag aan u voor.
Momenteel ben ik CDA - raadslid in de
gemeente De Ronde Venen en lid van de CDA
- Vrouwen in de provincie Utrecht. Ik wil echter
graag in de Tweede Kamer het Groene Hart
gaan vertegenwoordigen en opkomen voor het
behoud ervan. Als boerendochter houd ik van
het agrarische landschap. In de Ronde Venen
wordt de druk van de verstedelijking sterk
gevoeld, maar dit geldt eigenlijk voor alle
gemeenten in het Groene Hart. Laten we
daarom zorgvuldig omgaan met de “ tuin en longen” van de Randstad.
Als verpleegkundige gaat het mij aan het hart dat de ouderenzorg
verschraalt. Laten we waardige zorg verlenen in verpleeghuizen en
niemand afschrijven. Wat mij betreft moet het manifest van Hugo Borst en
Carin Gaemers zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Er moet meer tijd
komen voor de zorgprofessionals op de werkvloer en meer vertrouwen in
het vakmanschap van verpleegkundigen en verzorgenden om samen met
de cliënten te bepalen wat kwaliteit van leven is.
Als nummer 35 op de CDA - lijst timmer ik hard aan de weg om door het
behalen van 16.000 voorkeursstemmen in de Tweede Kamer te komen.
Met op een stem op nummer 35 gaat uw stem voor het CDA namelijk niet
verloren. Ik hoop daarom dat alle CDA - stemmers in het Groene Hart en
de Vechtstreek en onder hen speciaal de verpleegkundigen en
verzorgenden voluit voor nummer 35 zullen kiezen zodat ik u mag
vertegenwoordigen in Den Haag.
De sociale media zijn tegenwoordig een belangrijk middel om mijn ideeën
te verspreiden. Wilt u mijn Facebook account ‘liken’ en/of delen? Op
Facebook ben ik @RiadeKorteVerhoef, en op Twitter @RiadeKorte. Mijn
website is www.riadekorte.nl
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Stem dus nummer 35 op de CDA - lijst, uw regionale kandidaat Ria de
Korte - Verhoef, een verpleegkundige met hart voor zorg.
=====
AANKONDIGING ENQUETE
TOEKOMST CDA WOERDEN AKTIEF
Als Woerdens lid van het CDA ontvangt u sinds kortere of langere tijd het
verenigingsblad CDA Woerden Aktief, het blad dat u ook nu in handen
heeft. Al jaren wordt dit blad min of meer regelmatig bij u bezorgd, en houdt
het u op de hoogte van de gang van zaken binnen het CDA Woerden en
politieke ontwikkelingen binnen onze mooie gemeente.
In de loop der jaren zijn er echter vele nieuwe manieren bijgekomen om u
van informatie te voorzien. Denk hierbij aan onze website (die onlangs is
vernieuwd), Twitter, Facebook, Youtube en de CDA Woerden Nieuwsbrief
die u per e-mail ontvangt.
Om erachter te komen van de juiste mix van middelen is zal het bestuur
van CDA Woerden u binnenkort benaderen met een enquete hierover. We
hopen er zo achter te komen wat de meest effectieve manier om alle leden
te kunnen bereiken. U hoort zo spoedig mogelijk van ons.

=====
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UIT DE RAADSFRACTIE

INTRODUCTIE RENÉ HOFMA
FRACTIEASSISTENT CDA WOERDEN
Ook ik zal me even voorstellen. Ik ben geboren
in 1986 in Spijkenisse, maar woon inmiddels
met veel plezier samen met mijn vriendin aan
de Madeliefweide in Woerden. Mijn beroep is
‘behandelaar bezwaar’ bij de Belastingdienst.
Al enige tijd ben ik fractiemedewerker bij het
CDA Woerden maar met ingang van 21 december 2016 ook
fractieassistent, waardoor ik het CDA Woerden nu officieel mag
vertegenwoordigen bij commisievergaderingen van de raad.
Ik ben politiek actief voor het CDA Woerden omdat ik het belangrijk vind
deel uit te maken van de omgeving waarin ik woon en leef. Als
fractieassistent richt ik mij op verschillende thema’s binnen het Sociaal
Domein, zoals jeugdzorg en onderwijs.
Ik voel me thuis bij het CDA omdat het een partij is die leeft naar de
christelijke waarden waarin de rechten en vrijheden van alle burgers op
gelijke wijze worden gerespecteerd en geëerbiedigd: van christenen en
niet-christenen, van gelovigen en niet-gelovigen. Van huis uit ben ik
katholiek opgevoed, en tijdens mijn opvoeding stonden het
verantwoordelijkheid nemen en zorg dragen voor elkaar centraal –
kernwaarden die ook belangrijk zijn binnen het CDA. Het CDA gelooft in de
kracht van mensen en de maatschappij, maar is er ook voor mensen die
het zelf niet helemaal redden. Voor mij is het belangrijk om via deze weg
een bijdrage te leveren aan dit ideaal.
=====
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EEN EERSTE REACTIE OP DE BREUK IN DE COALITIE
door Arjan Noorthoek, fractievoorzitter CDA Woerden
Op woensdag 21 december 2016 is aan de coalitie van D66, Progressief
Woerden, VVD, Sterk Woerden en ChristenUnie/SGP een einde gekomen.
In het onderzoek naar de stappen die nu moeten worden genomen is voor
het CDA stabiel en krachtdadig bestuur voor Woerden het uitgangspunt.
Aanleiding
De coalitie is gevallen nadat een raadsvoorstel over de
zondagsopenstelling, ingediend door vier van de coalitiepartijen en twee
oppositiepartijen, door een meerderheid van de raad is aangenomen.
Simon Brouwer, fractievoorzitter van het CU/SGP, liet in een daarop
volgende verklaring weten dat de voornoemde coalitiepartijen daarmee het
coalitieakkoord hadden gebroken, en dat zijn partij daarom geen deel meer
wenste uit te maken van deze coalitie. Hierdoor kan de overblijvende
coalitie van D66, Progressief Woerden, VVD en STERK Woerden niet meer
rekenen op een meerderheid.
Wat nu ?
Afgesproken is dat Heerd Jan Hoogeveen, fractievoorzitter van de grootste
coalitiepartij D66, gesprekken zal gaan voeren met alle raadsfracties. Hij
zal daarbij allereerst een lijmpoging ondernemen en daarnaast
onderzoeken of een minderheidscoalitie tot de mogelijkheden behoort. Als
dat niet mocht lukken zal hij zijn opdracht teruggeven aan de raad, en zal
het initiatief bij het CDA als grootste partij komen te liggen om te trachten
een nieuwe coalitie te vormen. Op 19 januari 2017 is een extra
raadsvergadering uitgeschreven waarin Hoogeveen zijn bevindingen aan
de raad zal melden.
De uitgangspunten voor het CDA Woerden
De CDA fractieleden hebben op donderdag 22 december 2016 met elkaar
gesproken over de ontstane situatie. Voor het CDA is een stabiel en
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krachtdadig gemeentebestuur voor de gemeente Woerden het
uitgangspunt. We maken ons zorgen over de degelijkheid van het huidige
bestuur. Nadat er al eerder drie wethouders zijn opgestapt zijn er nu
afspraken verbroken en is de coalitie gevallen.
Het CDA is bereid om in deze situatie bestuurlijke verantwoordelijkheid op
zich te nemen, maar zal niet zomaar aanschuiven bij de huidige coalitie.
Volgens het CDA is namelijk op een aantal belangrijke onderwerpen een
koerswijziging noodzakelijk. Dit zijn onder meer veiligheid, de
verkeerssituatie in Woerden-West en Woerden-Oost, het aan werk helpen
van uitkeringsgerechtigden en een versnelling van de woningbouw, met
name ook in de dorpen. De huidige coalitie zal zich moeten realiseren dat
het huidige beleid en bestuur niet zomaar zonder meer kan worden
voortgezet.
=====
REACTIE CDA FRACTIE OP OPMERKINGEN BIJ
ENQUETE CDA VERKIEZINGSPROGRAMMA TK 2017
door Job van Meijeren, raadslid CDA Woerden
Afgelopen najaar is er onder u als leden van het CDA Woerden een
enquête gehouden over de Tweede Kamerverkiezingen. Eén van de
vragen was echter specifiek op Woerden gericht, namelijk de vraag of u
iets wilde meegeven aan de CDA-fractie in de Woerdense gemeenteraad.
U heeft daar enthousiast gebruik van gemaakt, en we ontvingen bijna vijftig
opmerkingen en ideeën. Die zijn in de fractie besproken, en bij deze vindt u
een terugkoppeling per thema.
Communicatie
Een aantal van u vraagt om een goede terugkoppeling naar de leden wat er
leeft en wat de fractie doet. Dat is voor ons ook een belangrijk onderwerp
bij elke fractievergadering: wat publiceren we op onze website en proberen
we in de krant te krijgen. We dienen immers verantwoording af te leggen.
Op de website www.cdawoerden.nl schrijven we daarom bijna elke week
wel een artikel over de belangrijkste onderwerpen. Links naar deze
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artikelen versturen we eens per maand per digitale nieuwsbrief rond aan
leden en belangstellenden. Als u deze (nog) niet ontvangt kunt u zich
hiervoor aanmelden via cdawoerden@gmail.com.
Daarnaast sturen we regelmatig persberichten naar lokale media als
Woerden.TV, het Algemeen Dagblad en de Woerdense Courant. Hier leest
u ook regelmatig over onze inzet voor de gemeente Woerden. Daarnaast is
onze terugkoppeling natuurlijk te horen op ledenbijeenkomsten, of in het
ledenblad CDA Woerden Aktief. Wilt u meer weten? Bel dan gerust een
van onze fractieleden op, om wat mee te geven of om uitleg te vragen. We
zitten er immers namens u!
Beleid en koers van het CDA
Velen van u geven ook ideeën mee voor de koers van de fractie. Zoals
‘doen wat je beloofd hebt’, ‘scherp oppositie voeren’, ‘het maatschappelijk
middenveld opzoeken’, ‘samenwerken met andere partijen’, ‘streven naar
collegedeelname’. Over die koers spreken we regelmatig.
We willen op een constructieve manier oppositie voeren. Wel scherp, maar
gericht op de inhoud en de gebieden waar we wat kunnen bereiken, daar
gaan we voor. Zoals bijvoorbeeld de aankoop van de Brediusboerderij, het
gratis parkeren in de binnenstad op vrijdag- en zaterdagavond en de
opvang van statushouders. Allemaal mede mogelijk gemaakt door steun en
soms op initiatief van het CDA Woerden. Tegelijkertijd schromen we niet
om forse kritiek te leveren op het college van B&W als dat nodig is. Zoals
bij het aftreden van de wethouders, waar duidelijkheid is uitgebleven. Of
toen we constateerden dat het college de mede door participatiegroepen
opgestelde verkeersvisie stiekem had gewijzigd.
Kortom, we zijn scherp maar constructief. Daarnaast willen we midden in
de samenleving opereren, want dat is juist de kracht van het CDA. Veel
dingen die we inbrengen stemmen we af met betrokkenen uit het
maatschappelijk middenveld. We krijgen ook veel input van organisaties en
vrijwilligers, en dat helpt enorm. Het komende jaar willen we daar dan ook
volop mee doorgaan, om in 2018 een helder CDA-geluid aan de kiezer
voor te kunnen leggen.
- 15 -
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Inhoudelijke onderwerpen
Naast de voorgaande algemene thema’s zijn er veel afzonderlijke
inhoudelijke onderwerpen genoemd. De fractiewoordvoerders per
onderwerp nemen deze ter harte. U kunt hen trouwens ook altijd
persoonlijk benaderen als u informatie of ideeën heeft. Op de website
worden per raadslid ook hun woordvoerderschappen genoemd.
Hieronder een korte reactie op een aantal onderwerpen:
Duurzaamheid: Dit staat hoog op de agenda, want de ambitie is om de
gemeente Woerden in 2030 klimaatneutraal te laten zijn. Het CDA kijkt of
de middelen die hiervoor nodig zijn efficiënt worden ingezet, maar vooral
ook of de overheid zich wel de juiste rol toemeet. Namelijk niet alleen maar
met inwoners samen werken om dit doel te bereiken. Komend jaar wordt in
principe een belangrijke stap gezet om samen met inwoners een plan op te
stellen om dit doel te halen.
Middelland: Wij zetten ons er voor in om hier een transformatie teweeg te
brengen, waarbij wordt gekeken naar bedrijfsmogelijkheden en
woonkansen. Op dit moment staat 34% van de kantoren op Middelland
leeg, en komend jaar moet er een visie worden vastgesteld. Het CDA heeft
afgedwongen dat er ook samen met de betrokkenen een plan van aanpak
wordt opgesteld om de vaart erin te houden.
Veiligheid: De burgemeester heeft de afgelopen tijd een aantal forse
maatregelen genomen om Woerden veiliger te maken, maar dat leek even
wat minder te worden. Wij steunen de maatregelen om de veiligheid te
doen toenemen. Daarnaast hebben we het na twee jaar hard werk voor
elkaar gekregen dat er cameratoezicht komt bij het station, om
fietsendiefstal tegen te gaan.
Verkeer: Er wordt door de gemeente samen met inwoners en ondernemers
een verkeersvisie opgesteld. Hierin moeten alle knelpunten een plek
vinden, zodat die daarna kunnen worden opgepakt. Het CDA kijkt zeer
kritisch mee bij dit proces, vooral omdat het college bepaalde opties op
voorhand wilde uitsluiten (randwegen). Wij willen echter dat deze visie
transparant en onafhankelijk is, om daarna aan de slag te kunnen gaan om
knelpunten structureel aan te pakken.
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Groen: De komende jaren wordt er fors extra geld uitgetrokken voor het
onderhoud van de openbare ruimte. Het CDA heeft zich daar al een aantal
jaren hard voor gemaakt. We hopen dat de achterstand daarmee een stuk
wordt ingelopen.
Zorg: De fusie van het Hofpoort ziekenhuis doet veel met Woerden. We
hebben al het mogelijke gedaan om hierbij als raad een rol te kunnen
spelen, maar het systeem is helaas zo ingericht dat de raad hier geen stem
in had. We richten ons er daarom nu vooral op hoe de zorg na de fusie zo
goed mogelijk wordt ingericht, zodat deze toegankelijk is voor iedereen en
zo dichtbij mogelijk wordt georganiseerd.
Onze hartelijke dank voor uw opmerkingen en ideeën, en ook dank voor uw
complimenten en aanmoedigingen. Die doen ons zeker goed.
=====
REACTIE CDA-FRACTIE N.A.V. DE ALV-ENQUETE
OVER DE GEMEENTELIJKE BEGROTING 2017
door Arjen Draisma, raadslid CDA Woerden
Tijdens de Algemene ledenvergadering van 20 oktober 2016 is ook de
inbreng van de CDA fractie besproken bij de gemeentelijke begroting voor
2017. Er is toen aan de aanwezige leden gevraagd waar volgens hen de
CDA-fractie de prioriteit moet leggen, en natuurlijk ook naar de
onderwerpen waarop volgens hen bezuinigd kan worden. Het CDA streeft
immers naar een sluitende begroting. De 20 deelnemers aan de enquete
stelden daarbij de volgende prioriteiten.
Door 9 van de 20 deelnemers werd prioriteit gelegd bij het stabiliseren van
de vermogenspositie. Volgens de begroting daalt het eigen vermogen van
de gemeente Woerden in 2016 en 2017 van 90 naar 81 miljoen euro, terwijl
de gemeentelijke schulden van 115,6 naar 120,6 miljoen euro toenemen.
Dit betekent dit een toename van 98 euro per inwoner! Tijdens de
behandeling van de begroting heeft de CDA-fractie daarom een motie
ingediend waarin werd gevraagd de schuldpositie van de gemeente in de
toekomst
te
stabiliseren.
Deze
motie
werd
tijdens
de
begrotingsbehandeling door een grote meerderheid aanvaard.
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Door 8 deelnemers werd aangegeven dat er niet op de participatie in de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) moet worden bezuinigd.
Mede op initiatief van de CDA fractie heeft de gemeenteraad een motie
aangenomen waarin aan het college opdracht werd gegeven de uitgaven in
het Sociale Domein beter te onderbouwen. Hierdoor kan worden
voorkomen dat er enerzijds te veel wordt uitgegeven aan overbodige zorg
en anderzijds wordt bezuinigd op kostbare mantelzorg.
Door 7 deelnemers werd een voorkeur uitgesproken voor het verbeteren
van veiligheid, toezicht en handhaving, en door 7 anderen voor het
intensiveren van de woningbouw in de woonkernen. Beide onderwerpen
zijn items waarop het CDA in het begrotingsdebat nadruk heeft gelegd en
waarop het in de komende debatten zal blijven terugkomen.
Ook hebben de deelnemers aangegeven waarop volgens hen bezuinigd
kan worden. Door 13 deelnemers is aangegeven dat geld kan worden
bespaard door de wegen in Kanis op de traditionele manier aan te leggen
in plaats van te onderheien. Dit levert een directe besparing op van 3,5
miljoen euro. De CDA-fractie heeft hierover een motie ingediend, die door
de coalitiepartijen echter werd verworpen. Ook gaven 13 leden aan
gemeentelijke planvorming voor een crematorium gestopt te willen zien.
Ook dit standpunt wordt door de CDA-fractie uitgedragen.
Wij willen de deelnemers aan de enquete graag bedanken voor het invullen
van de vragen, omdat we het belangrijk vinden de mening van de leden te
blijven peilen. Zo kunnen wij onze standpunten en activiteiten blijven
richten op wat er speelt bij de leden, en blijven wij een fractie die in de
samenleving is geworteld.
Dat we weten wat er speelt, blijkt onder meer uit het feit dat de meeste
moties en amendementen die door de gemeenteraad worden aangenomen
mede van het CDA afkomstig zijn. Daar zijn wij trots op en het sterkt ons
om hier in 2017 mee door te gaan.
=====
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WATERSCHAP EN PROVINCIE
Gemeente en Waterschap,
partners in waterbeheer voor stad en platteland
door Bernard de Jong, Hoogheemraad
In vorige nummers van CDA Woerden Aktief heb ik u meegenomen in de
taken van het waterschap. De kerntaken zijn Veiligheid, Voldoende Water
en Schoon Water, maar ook de manier waarop het Waterschap
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) die taken uitvoert is
belangrijk. Met een brede blik, met veel aandacht voor duurzaamheid en
met maatschappelijk aanvaardbare lasten voor onze burgers en bedrijven.
De aandacht voor duurzaamheid is logisch omdat het inmiddels wel
duidelijk is dat de klimaatontwikkeling bijdraagt aan steeds extremer weer.
Hierdoor staat het vraagstuk van de piekbuien zoals in 2014 in Kockengen
hoog op de agenda van het waterschap en de gemeenten. Ik heb het ook
gehad over de dilemma’s van het veenweidegebied en de bodemdaling, en
de belangen van een vitale melkveehouderij rond Woerden. In deze editie
van het CDA Woerden Aktief wil ik wat dichter bij huis blijven en twee
concrete voorbeelden
bespreken van de samenwerking tussen de
gemeente Woerden en HDSR.
De afgelopen jaren bestond er in
en om Woerden een groeiend
probleem
van
exoten
(gebiedsvreemde flora) in de
sloten. De sloten groeiden dicht,
het zuurstofgehalte in het water
daalde en vissen en planten gingen
dood. Het gevolg was een slechte
waterkwaliteit, vermindering van de
biodiversiteit en stankoverlast voor omwonenden. HDSR en de gemeente
Woerden hebben dit gezamenlijk krachtig aangepakt. In het voorjaar en de
zomer van 2016 zijn de exoten (met name het zogenaamde ongelijkbladig
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vederkruit) met wortel en al verwijderd. In het najaar ben ik met
verantwoordelijk wethouder Tymon de Weger ter plaatse gaan kijken of de
operatie was geslaagd (zie foto hierboven). Onze indruk is dat de
aannemer zijn werk goed heeft gedaan, maar het blijft afwachten of er geen
resten van de plant in de bodem zijn achtergebleven. De les uit deze
overlast van exoten is dat we deze plantjes (in de winkel te koop voor
aquaria en vijvers) nooit in de sloten moeten gooien.
Dus : planten uit aquarium of vijver ‘ in de kliko! ‘.
Een taak waar gemeente en waterschap elkaar altijd ontmoeten is de
veiligheidstaak, daar waar kaden die het water keren gecombineerd
worden met wegen. Burgers van Woerden lopen gevaar of ervaren
wateroverlast als de hoogte van een weg op een kade onvoldoende is.
HDSR moet vóór 2020 alle regionale keringen op hoogte brengen en
voldoende stabiliteit geven. U zult het afgelopen jaar hebben gezien dat op
veel plaatsen in de stad kaden zijn verhoogd. Op dit moment wordt de
oostelijke kade langs de Grecht versterkt, en voor de westelijke kade zijn
de voorbereidingen gestart. Complexer is de Meije, waar de weg op een
kade ligt en bij hoog water in de Nieuwkoopse Plassen het water op
sommige plekken over de weg loopt. Een gezamenlijke aanpak van
gemeente en waterschap heeft de sterke voorkeur van het waterschap.
Dan kan het werk immers met zo min mogelijk overlast voor de burgers
worden gerealiseerd. Het waterschap overlegt met de gemeente om dat
proces, in overleg met de bewoners, zo snel mogelijk op te starten.
=====
UIT DE PROVINCIE
door Teus van Oosterom, CDA Statenlid
Geachte leden van CDA Woerden,
De vergadering van de Provinciale Staten (PS) van 12 en 15 december
2016 had een zeer volle agenda. Aan de orde waren het ruimtelijk beleid,
de zogenaamde her-eiking van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie
(PRS) en Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). Veel inwoners
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hebben gebruik gemaakt van de inspraakavonden die al in november
gehouden zijn, met spreektijd voor een toelichting op de verschillende
zienswijzen die zijn ingediend op de voorstellen van Gedeputeerde Staten
(GS). In de PS is er nog intensief over gesproken, waarbij onze
woordvoerder Tineke Koelewijn samen met onder andere VVD, SGP en de
CU hebben bereikt dat in de landbouwontwikkelingsgebieden de bouwkavel
waar nodig mag worden benut tot 2,5 ha.
De nieuwe natuurvisie van Utrecht kwam aan de orde. De provincies
krijgen van het Rijk meer bevoegdheden bij natuurbeleid, en bij toezicht en
handhaving. Namens de CDA-fractie heb ik daarbij een motie ingediend om
als Provincie ook zelf het goede voorbeeld te geven, en dus bomen langs
provinciale wegen te herplanten als die gekapt moeten worden als ze te
oud worden of het uitzicht belemmeren. Tot nu toe werden populieren niet
vervangen, maar dat zal voortaan wel gebeuren. Ook hebben we een motie
ingediend om de kievit als weide- en akkervogel extra te beschermen, om
de terugloop van het aantal weidevogels te beperken. Deze motie is bijna
Statenbreed aangenomen.
Het afgelopen najaar is er een burgerinitiatief ontstaan tegen de
hobbyjacht, bij de provincies ingediend door een aantal organisaties zoals
de Dierenbescherming Er zijn 15.000 handtekeningen nodig voor een
burgerinitiatief, en we hebben daarom waardering uitgesproken voor de
inzet die daarbij is getoond. Als CDA-fractie vinden we echter dat de jacht
in Nederland al aan veel regels is gebonden, en in goede handen is bij de
jagers die samenwerken in de Wildbeheerseenheden (WBE). Deze
eenheden zorgen er in hun gebieden voor dat er een goede wildstand blijft,
en doen dat met veel passie voor de natuur. Daarnaast vragen we de
jagers te helpen bij het beheer van ganzen als er daar te veel van komen.
Om die redenen hebben wij (en de meerderheid in de Staten) tegen het
burgerinitiatief gestemd.
Niet lang hierna maakte onze CDA-gedeputeerde Bart Krol bekend dat hij
op 13 maart 2017 de politiek gaat verlaten om te gaan werken bij een
adviesbureau. We vinden dit erg jammer maar respecteren zijn keuze, ook
omdat hij al twee jaar geleden heeft aangegeven zich deze periode te
zullen orienteren op een volgende stap in zijn werkzame leven.
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De CDA fractie heeft Mirjam Maasdam voorgedragen als kandidaat om
Bart op te volgen. Zij is nu fractievoorzitter en was bij de verkiezingen in
2015 onze lijsttrekker. Na de verkiezingen heeft Mirjam samen met Bart de
College onderhandelingen gedaan, en het lijkt ons goed als zij straks het
stokje over neemt. Dit betekent ook dat daarna Commissielid en oud
Statenlid Chris Westerlaken weer in de arena plaats zal nemen.
Kortom, volop actie in de Statenfractie.
=====

=====
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EUROPA
IN THE NAVY
door Esther de Lange
delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement
Je komt nog eens ergens als
Europarlementariër. De afgelopen
maand was ik samen met de
CDA-delegatie te gast bij de
Nederlandse marine in Den
Helder. De locatie was op zijn
zachtst gezegd uniek te noemen,
de Zr. Ms. Karel Doorman, het
grootste schip in de Nederlandse vloot. Naast de Nederlandse vlag
wapperde er in de haven ook de Belgische driekleur: het resultaat van de
nauwe samenwerking tussen de Nederlandse en de Belgische marines. Dit
is een prachtig voorbeeld van bilaterale samenwerking tussen twee
Europese landen, waardoor veel kosten kunnen worden bespaard en beide
defensieapparaten uiteindelijk veel efficiënter kunnen werken: een win-win
situatie dus.
De locatie van het werkbezoek was niet toevallig gekozen. Met de
toenemende dreiging vanuit het Oosten en een steeds minder
vanzelfsprekende Amerikaanse steun voor de NAVO, gaan er steeds meer
stemmen in Europa op om meer onderling samen te werken op het gebied
van defensie. Rusland lijkt een steeds agressievere houding aan te nemen
na de annexatie van de Krim. De rappe opbouw van troepen aan de grens
met de EU en de talloze schendingen van het Europese luchtruim door
Russische straaljagers is genoeg reden tot zorg. Een antwoord vanuit de
EU is hard nodig. Het momentum lijkt dan ook te zijn aangebroken voor
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meer Europese defensiesamenwerking, maar over hoe dit er precies uit
zou moeten komen te zien bestaan er echter nog veel vragen.
Op het afgelopen CDA-partijcongres gaven de leden de Nederlandse
strijdkrachten al een steuntje in de rug. Een meerderheid van de leden was
namelijk voor een verhoging van het defensiebudget met een extra miljard
euro. Na de jarenlange pijnlijke bezuinigingen en een sterk veranderde
wereld om ons heen, lijkt mij dit geen overbodige luxe. Toegegeven, de
Amerikaanse kritiek dat het tijd wordt dat ook de Europese NAVO-leden
eindelijk eens de 2 procentnorm gaan halen, is niet geheel onterecht.
Echter, hoeveel wij ook in defensie investeren, zonder meer samenwerking
en coördinatie met andere EU-lidstaten zal dit allemaal vergeefs zijn.
Moeten wij dan naar een Europees leger, aangestuurd vanuit Brussel?
Nee, zeker niet. Defensie is nauw verbonden met onze nationale identiteit
en het ultieme bewijs van onze soevereiniteit, dat moet ook zo blijven. Als
het erop aankomt, zal Den Haag dus altijd zelf het laatste woord moeten
hebben wanneer de eigen troepen worden ingezet. Met meer
samenwerking met onze Europese partners is natuurlijk niets mis. Je zou
daarbij bijna vergeten dat er al lang Europese strijdkrachten zijn, waarin
ruim 1500 (ook Nederlandse) militairen gezamenlijk trainen: de
zogenoemde “battlegroups”. Echter, tot een daadwerkelijke inzet is het
nooit gekomen. Het ontbreekt tot nu toe aan politieke wil om daadwerkelijk
over te gaan tot het uitzenden van deze troepen. Wie betaalt wat, speelt
daarbij een niet onbelangrijke rol.
De Europese Commissie heeft de afgelopen maanden zelf al de nodige
initiatieven gelanceerd om de Europese samenwerking op een hoger
niveau te tillen, het een meer geslaagd dan het ander. Ook in het Europees
Parlement wordt naarstig nagedacht over hoe wij defensiesamenwerking
vorm kunnen geven en wordt het ene rapport na het andere uitgebracht.
Belangrijk daarbij is het om niet top-down te denken - daarop strandden
eerdere pogingen tot meer militaire samenwerking. Wie vanuit de praktijk
denkt, ziet dat het niet altijd nodig is om alles met 28 landen te doen. Ook
kleinere groepen landen kunnen prima het initiatief nemen. Met onze
zuider- en oosterburen geven we als Nederland al het goede voorbeeld.
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Graag zou ik- als ik de volgende keer de haven van Den Helder binnenrijd
- niet alleen de Nederlandse en Belgische vlaggen, maar nog meer vlaggen
van Europese landen zien.
PS : Ik werd op mijn wenken bediend want een week later meerde er ook
een Portugees fregat aan in Den Helder. De zeevarende naties van Europa
weten elkaar alvast prima te vinden.

=====
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TOT SLOT

Wij zijn altijd anders
Meditatie door ds. Marianne Paas Feenstra
predikante Gereformeerde Kerk Woerden Zegveld/Opstandingskerk
De kerkelijke gemeente waaraan ik ben
verbonden mag zich de laatste tijd verheugen in
een lichte groei van het aantal gemeenteleden.
Dat is een bijzonder gegeven in een tijd waarin
de kerk vooral worstelt met krimp. We zijn er dus
blij mee. Het draagt bij aan het gevoel van
vitaliteit en nieuw elan, en bezorgt ons soms
zelfs heel voorzichtig een gevoel van trots.
Mensen van buiten willen er kennelijk bij horen, bij onze gemeenschap. Ze
voelen zich er thuis, herkennen zich in de waarden die we met elkaar
delen.
Er ontstaat door de komst van nieuwe gemeenteleden wel een andere
dynamiek. Zij gaan hun plek ook innemen. Dat willen we ook graag, dus
doen we ons best om hen zo snel mogelijk ergens in het gemeenteleven te
laten participeren. En daardoor hebben zij ook weer nadrukkelijk hun eigen
inbreng in het geheel.
Het betekent natuurlijk wel wat voor ons. Want de nieuwe gemeenteleden
horen al snel ook bij ‘ons’ en bij ‘wij’. Je zou kunnen zeggen dat we steeds
bezig zijn om een nieuw ‘wij’ te ontdekken. Er wordt dus ook veel gepraat
met elkaar. Want wie zijn ‘wij’ eigenlijk? We oefenen wat af! Zoekend naar
het juiste evenwicht bewegen we ons tussen de polen individu en
gemeenschap, openheid en begrenzing, traditie en vernieuwing.
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Ons land is ook op zoek naar een nieuw ‘wij’, en bovendien onderweg naar
nieuwe verkiezingen. Dus dat ‘nieuwe wij’ staat nogal onder druk. Want wie
zijn wij, wie horen daar wel bij en wie niet? In Nederland schakelen we niet
zo gemakkelijk over naar een ‘nieuw wij’. Het lijkt wel of we in dit land meer
dan ooit allemaal een soort vervreemding ervaren. Hoor ik hier nog wel bij?
Wil ik hier nog wel bij horen? Hoort hij of zij er eigenlijk wel bij? Wat is dit
dan eigenlijk voor een land?
Wat is er voor nodig om weer werkelijk ‘wij’ te ervaren zonder de
verworvenheden van het individualisme op te moeten geven? Want die zijn
er zeker ook! Emancipatiebewegingen in de samenleving kunnen niet
zonder het besef dat ieder mens individueel en uniek is. Het ‘doorgeslagen
individualisme’ krijgt vaak de schuld van het gebrek aan gemeenschapszin.
Wat bedoeld wordt is volgens mij echter het ‘doorgeslagen egoïsme’. Dat
groeit wanneer we niet accepteren dat een ander anders is. Wanneer we
geen compassie meer voelen.
De cabaretière Claudia de Breij was uitgenodigd om de
Oudejaarsconference 2016 te brengen, en dat deed ze met overtuiging!
Gaandeweg besloot ze om een uitspraak van onze minister-president te
willen ontkrachten. Het ging over Europa en de aanhoudende
vluchtelingenstroom, over de moeite die er is om hen al dan niet tijdelijk
een veilig bestaan te bieden. Ze haakte aan bij een uitspraak van Mark
Rutte uit 2015, ‘Wij hebben gewoon een waanzinnig gaaf land’, en
suggereerde dat zo’n uitspraak natuurlijk een enorm aanzuigende werking
zou kunnen hebben.
Nou, zo’n gaaf land is dit niet, speelt de Breij aanvankelijk. Voorbeelden te
over. In haar verhaal maakt ze het tot haar missie om al die vluchtelingen
onderweg hiernaartoe te gaan vertellen dat dit helemaal niet zo’n
waanzinnig gaaf land is. Dat ze maar beter niet naar Nederland moeten
komen. Om uiteindelijk natuurlijk te concluderen dat de minister-president
toch gelijk heeft …. De Breij ontdekt dat haar wereld steeds groter wordt.
En hoe groter dé wereld, hoe kleiner haar eigen wereld. Ze vergelijkt
Nederland met die kleine nederzetting uit de strip Asterix, die dapper
- 27 -

CDA Woerden Aktief

Februari 2017

weerstand biedt tegen de overheersing van omringende machten en
krachten.
En dan neemt ze in haar verhaal een ouderwets woord op. Een woord dat
bekend genoeg is voor wie zich nog altijd in de christelijke traditie voelt
staan, namelijk : … barmhartigheid ... Dat woord, zegt Claudia de Breij,
gaat niet over het ontkennen van fouten. Het gaat wel over nieuwe kansen
geven. Over een toekomst niet afsluiten.
In de Bijbel gaat het geregeld over met barmhartigheid of ontferming
bewogen zijn om iets of iemand. En inderdaad in die zin. Het gaat dan heel
basaal om medegevoel, om je werkelijk in kunnen leven in de ander en je
eigen handelen daarop te enten. In de oude taal van de Bijbel is het woord
voor ‘ontferming’ of ‘barmhartigheid’ verbonden met het woord voor
‘baarmoeder’: de plek waar leven wordt gekoesterd en mag groeien. En het
woord voor ‘baarmoeder’ is wonderlijk genoeg weer verwant het woord
voor ‘geest’ of ‘adem/wind’.
Voor 2017 wens ik ons allen toe dat er een nieuwe wind gaat waaien. Een
geest van compassie en empathie. Dat wij de vervreemding te boven zullen
komen. Door ons te herinneren hoe wij ten diepste allemaal vreemdeling
zijn, en altijd weer zullen zijn aangewezen op barmhartigheid. En door ons
te herinneren dat wij allemaal geschapen zijn naar Gods beeld en
gelijkenis. Een specifiek lied laat het ons weten, wanneer God in meervoud
spreekt: “God zei: ‘laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op
ons lijken…’.” (Genesis 1:26). Allemaal anders en toch beelddragers van
God. Zou dat de grond kunnen zijn waarop een nieuw wij kan groeien?

=====
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Heeft u vragen aan of problemen
met de gemeente Woerden?
Kunt u de juiste ambtelijke weg niet vinden,
of begrijpt u dingen niet?
Leg u vraag voor aan de Ombudsman van het CDA :
Jos van Riet
(ombudsman@cdawoerden.nl)

