
Het CDA heeft voor Vierpolders, Zwar-
tewaal en Brielle een heel sterk verkie-
zingsprogramma samengesteld. Een 
programma waarbij alleen het belang van 
de inwoners telt. 10 van die sterke punten 
van het CDA hebben we voor u op een 
rijtje gezet.

Samen met inwoners aan de slag
• Rekening houden met wensen inwoners
•  Steun voor burgerinitiatieven,  

mantelzorgers, vrijwilligersorganisaties
• Communicatie is tweerichtingsverkeer

Zorgen voor wie zorg nodig heeft
•  Iedereen moet gezond ouder kunnen  

worden
• Goede thuiszorg noodzakelijk
• Brielle dementievriendelijke gemeente
• Voldoende vervoer op maat
• Actief armoedebeleid ter ondersteuning
• Alcohol- en drugspreventie op scholen 

Een veilig Brielle
• Behoud politiebureau voor Brielle
•  Wijkagenten zichtbaar in contact met  

inwoners
•  Inzet opsporingsambtenaren ook ’s avonds 

en in het weekend
• Geen coffeeshops in Brielle
• Verbeter verkeersveiligheid rond scholen

Voldoende betaalbare en 
sociale huurwoningen
•  Brielle heeft recht op voldoende sociale 

(huur)woningen
•  Bouw passende woningen voor ouderen/

senioren
• Bouw starterswoningen voor jongeren
•  Bouw duurzame en toekomstgerichte  

woningen

Vierpolders en Zwartewaal 
verder ontwikkelen
•  Bouw nieuwe school en nieuw dorpshuis 

voor Zwartewaal
•  Ontwikkeling leefbaarheidsvisie voor  

Vierpolders
•  Bouw nieuwe woningen in dorpskernen 

noodzakelijk

Ruimte voor het bedrijfsleven
• Minder regeldruk voor ondernemers
• Stimuleer sociaal ondernemerschap
•  Ruimte voor ontwikkeling (jonge)  

ondernemers
• Duurzame ontwikkeling agrarische sector
• Snel internet

Behoud Briels erfgoed en cultuur
•  Behoud monumentale historische  

binnenstad
• Behoud karakteristieke dorpskernen

•  Aandacht voor (toekomstig) onderhoud 
monumenten

• Ruimte voor kunst en cultuur

Naar een duurzame toekomst
• Geen verdere uitbreiding windmolens
•  Inzetten op andere alternatieve energie 

(bronnen)
• Vormgeven aan energietransitie
• Gemeente draagt bij aan duurzaamheid

Samenwerking tussen gemeenten
• Geen gemeentelijke herindeling
•  Samenwerking op ambtelijk niveau  

noodzakelijk
•  Optimale gemeentelijke dienstverlening  

voor inwoners
• Lokaal gemeentelijk loket in Brielle

Solide gemeentelijke financiën
• Zo laag mogelijke woonlasten inwoners
• Briels geld in Brielle besteden
• Houd voorzieningenniveau op peil
• Verantwoorde inzet gemeentelijke reserves
• Geen financiële tekorten naar de toekomst
• Sluitende begroting

Het verkiezingsprogramma van het CDA 
bevat natuurlijk nog veel meer. Wilt u er meer 
over weten? Het complete programma vindt 
op www.cda-brielle.net.

De kandidatenlijst voor de gemeenteraads-
verkiezingen wordt aangevoerd door Jan 
Wolters. Hij bepaalt als gemeenteraadslid al 
vele jaren mede het gezicht van het Brielse 
CDA. Wilbert Borgonjen stopt ermee als wet-
houder. Hij staat natuurlijk wel gewoon op de 
lijst van het CDA. Niet op een direct verkies-

bare plaats, maar als lijstduwer. Een eervolle 
plek voor al zijn verdiensten voor het CDA 
en Brielle waarmee hij gelijk wil aangeven 
nog steeds zijn beste beentje voor te willen 
zetten voor zijn partij. Tijnie van der Hoek en 
Willemijn Kon gaan niet verder als raadslid, 
maar staan nog wel op de lijst.

De CDA-kandidaten zijn:
Jan Wolters, Bas van der Linden, Henk 
Abrahams, Wim Littooij, Jan van Schie, 
Martin Kamerling, Cindy Schouten, Ad 
Woudenberg, Rienk Koopmans, Willemijn 
Kon, Tony Schram, Siem Kon, Tijnie van 
der Hoek en Wilbert Borgonjen.

10 sterke punten voor Brielle

En dit zijn de CDA-kandidaten

Het lokale CDA bepaalt zelf wat er goed 
is voor de inwoners van Vierpolders 
Zwartewaal en Brielle. Het CDA opereert 
volledig zelfstandig in het belang van 
de gemeente Brielle. En als het nodig is, 
vertellen juist Brielse CDA’ers hun lan-
delijke politici wat er moet gebeuren.
CDA’ers staan dichtbij onze inwoners 
in Brielle en de dorpen Vierpolders en 
Zwartewaal. Ze wonen er ook. Ze houden 
zich graag op de hoogte van wat er speelt 
bij u in de buurt; groen, parkeren, nieuw-
bouwplannen, enzovoorts. U kunt met uw 
vragen, opmerkingen en ideeën altijd bij 
ons terecht. Ook houden wij u graag op de 
hoogte van de standpunten die het CDA in 
Brielle heeft ingenomen over onderwerpen 
die in de gemeente spelen, bijvoorbeeld via 
deze krant. 
Het CDA is niet alleen een lokale partij, 
maar is ook in de provincie en landelijk 
actief. Dat heeft voordelen. De zaken die 
in Brielle spelen zijn niet altijd in de lokale 
politiek op te lossen, ook de landelijke en 
provinciale politiek speelt een rol. Wij ken-
nen onze mensen daar en komen makkelijk 
met ze in contact om aan te geven wat er in 
Brielle gebeurt en wat er moet veranderen.

Het CDA vindt dat de Brielse (buiten)wijken 
ook recht hebben op een visie voor de 
toekomst. Zeker nu er een binnenstads- en 
havenvisie ligt, een leefbaarheidsvisie voor 
Zwartewaal in uitvoering is en er ook een 
leefbaarheidvisie voor Vierpolders komt. De 
wijken van Brielle mogen volgens het CDA 
niet achterblijven.
Er zijn zaken waar wijkbewoners zich aan 
ergeren en waarvan ze vinden dat het 
anders zou moeten. Het CDA vindt daarom 
dat de gemeente niet zelf moet bepalen 
wat er goed is voor een wijk. Wijkbewoners 
weten zelf het beste wat nodig is. 
Bewoners van Kleine Goote, Ommeloop, 
Plantage, Nieuwland, Zuurland, Rugge en 
Meeuwenoord kunnen rekenen op het CDA 
als het gaat om hun wijkbelangen.

Gina Verkuijl, gemeenteraadslid van de 
SP, heeft haar waardering uitgesproken 
voor CDA-wethouder Wilbert Borgonjen. 
Ondanks de oppositierol van de SP de 
afgelopen jaren. Zoals bekend doet de SP 
deze keer niet mee aan de verkiezingen.

Brielse wijken
verdienen eigen 
buitenstadsvisie
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CDA
de partij dichtbij

Zwartewaal

Brielle

Vierpolders

bericht
uitgave CDA-Briel le  l   maart 2018  l   www.cda-briel le.net



bericht    uitgave CDA-Briel le  l   maart 2018

Onze mensen voor Zwartewaal

Wethouder Wilbert Borgonjen, gemeenteraadslid Tijnie van der Hoek en Cindy Schouten, die 
voor het CDA op de lijst staat voor de komende verkiezingen, zijn onze mensen voor Zwarte-
waal. Zij staan voor de belangen van alle dorpsbewoners; u kunt altijd bij ze aankloppen. Ook 
straks wanneer Wilbert geen wethouder meer is en Tijnie niet meer in de gemeenteraad zit. Ze 
blijven in Zwartewaal wonen, ze blijven betrokken bij hun dorp en ze blijven lid van het CDA. 
Bovendien staan ze gewoon op de kandidatenlijst. Cindy is een van de jongere CDA’ers. Ook 
zij zet zich helemaal in voor het welzijn van het dorp en is altijd voor iedereen aanspreekbaar.

Het CDA zat de afgelopen jaren in het col-
lege en heeft op die manier veel weten te 
realiseren. Vooral op sociaal terrein heeft 
CDA-wethouder Wilbert Borgonjen het 
nodige voor elkaar gekregen.

•  Het CDA heeft hulp in de huishouding  
voor Brielle weten te behouden. Dit in 
 tegenstelling tot veel andere gemeenten 
waar ouderen het uit eigen zak moeten beta-
len. Bovendien is voor aanvullende hulp nog 
eens vijf euro per uur extra beschikbaar.

•  Er is veel ruimte gecreëerd voor begelei-
ding en dagbesteding voor mensen die dat 
nodig hebben.

•  De jeugdhulp is op een zodanige manier 
georganiseerd, dat het gemakkelijk is om 
contact te maken en hulp te krijgen. 

•  Voor mantelzorgers is een speciale pas 
ingevoerd met een tegoed van 75 euro per 
jaar en met diverse kortingen. 

•  Mensen met een beperking worden nu aan 
werk geholpen bij Voorne Putten (Welplaat) 

•  Vrijwilligers kunnen profiteren van de voorde-
len van een speciale vrijwilligerspas. 

•  Brielle is een dementievriendelijke samen-
leving wat betekent dat rekening wordt 
gehouden met dementerende ouderen.

•  Om te wijzen op de gevaren en te voorko-
men dat de jeugd verslaafd raakt, wordt 
op scholen alcohol- en drugspreventie 
gegeven. 

•  Voor kinderen die het niet breed hebben, is 
in het kader van het armoedebeleid extra 
geld beschikbaar gekomen.

•  Er is hulp voor mensen met een laag inko-
men die moeite hebben om rond te komen.

Onderzoeken laten zien dat Brielle het goed 
heeft geregeld op sociaal terrein. Het over-
grote deel van de mensen is tevreden over 
de huishoudelijke hulp, de Wmo en andere 
vormen van gemeentelijk hulp. 

En verder
• Sport- en Cultuurhuis DukdalfBRES
•  Dorpsvisie Zwartewaal voor nieuwe school 

en dorpshuis
• Nieuwbouw aan Van Sleenstraat
• Nieuwbouwwoningen in Zwartewaal
• Nieuwe school en dorpshuis in Vierpolders
•  Nieuwbouw en grootscheepse renovatie 

van scholen: Sint-Leonardus, Het Anker, De 
Branding, Meester Eeuwout, Geuzenschip

•  Sportcomplex Geuzenpark voor voetbal,  
tennis en atletiek

•  Catharina Stichting bouwt nieuw Gasthuis 
(verpleeghuis) en ouderenwoningen

Wat heeft het
CDA bereikt
voor inwoners?

CDA-speeltuin komt op het eiland

“We wilden graag uitbreiden en landelijk 
blijven wonen. In Vierpolders hebben we 
dat gevonden.” Tom Bos van Tabos Eco 
heeft een weloverwogen keus gemaakt 
voor zijn glastuinbouwbedrijf met ecolo-
gische tomaten en paprika’s. 
Tom en Anita en hun drie zonen hadden tot  
2001 een paprikakwekerij in ‘s-Gravenzan-
de tegen de duinen aan. “Daar hebben we 
een aantal jaren aubergine’s geteeld met 
maximale biologische inzet om ziekte en pla-
gen te lijf te gaan. Daarna zijn we ons gaan 
oriënteren op de ecologische teelt in de 
grond en of er markt voor was. Toen in 2012 
het bedrijf van de buren te koop kwam, zijn 
we voor een deel gestart met ecologische 
teelt. Sinds 2016 hebben we ruim acht hec-
tare ecologische tomaten en paprika’s. Ons 
bedrijf wordt verwarmd met aardwarmte van 
het Aardwarmte Project Vierpolders. We zijn 
de eerste ecologische teler in Nederland die 
op een duurzame warmtebron is aangeslo-
ten, dus maximaal duurzaam.”
Wat vindt Tom van de gemeente Brielle? 

“Het is hier heerlijk landelijk wonen en qua 
voorzieningen heb je toch alles dichtbij. Wat 
ik wel jammer vind is dat de supermarkt en 
het voortgezet onderwijs uit de binnenstad 
zijn verdwenen. Dat gaat ten koste van een 
stukje levendigheid en bedrijvigheid in de 
binnenstad.”
In de communicatie met de gemeente heeft 
Tom in het verleden bedrijfsmatig niet zo’n 
prettige ervaring gehad. “Het zou veel beter 
kunnen; wees open en duidelijk over het be-
leid en blijf ook luisteren naar de bewoners 
en ondernemers.”
Tom vindt dat Brielle goed bezig is door het 
midden- en kleinbedrijf en de kleine industrie 
de ruimte te geven om zich er te vestigen en 
zich verder te ontwikkelen. Zijn advies voor 
de toekomst: “Blijf in contact met de bewo-
ners en ondernemers en houd de binnen-
stad levendig.”
Met drie studerende jongens merkt Tom 
dat het openbaar vervoer onder de maat is. 
“Een sneldienst naar Rotterdam zou geen 
overbodige luxe zijn.”

Duurzaam en ecologisch

Medio 2015 werd het plan van Edith Schoo 
voor het Waterravelijn aan de Kaaisingel 
bij de Jumbo in de Brielse gemeenteraad 
besproken. Alle fracties reageerden enthou-
siast en zeker het CDA dat al in 2010 in haar 
verkiezingsprogramma had opgenomen dat 
zij plannen voor een natuurspeeltuin op het 
Waterravelijn voluit zou steunen. Laat nu 
een natuurspeeltuin een onderdeel zijn van 
Edith’s project De Brielsche Aap. Dergelijke 
plannen zijn vaak een zaak van de lange 
adem. Edith vertelt dat het niet altijd even ge-
makkelijk was om alles voor elkaar te krijgen, 
waarbij ze benadrukt dat het zeker niet aan 
de medewerking van de gemeente Brielle 
heeft gelegen.

Werkzaamheden gestart
De oude kas op het eiland is al grotendeels 
gerestaureerd. Er is geen gewoon glas 
gebruikt, maar veiligheidsglas vanwege de 
veiligheid van de kinderen. Met natuurlijk het 
daarbij behorende prijskaartje. De bedoeling 
is om nu met veel eigen werk en creativiteit 
de natuurspeeltuin in te richten. Hierbij wordt 
ook dankbaar gebruik gemaakt van het en-
thousiasme van de eersteklasleerlingen van 

het Maerlant, die een insectenhotel voor de 
natuurspeeltuin bouwen.

Opening
Naast horeca komt er ook een openlucht-
theater. Daarover is al intensief contact met 
de Stichting Kunst en Cultuur. De verwach-
ting is dat er vanaf juni volop proef gedraaid 
wordt. De officiële opening staat gepland 
voor Open Monumentendag. Vorig jaar werd 

De Brielsche Aap op deze dag al druk be-
zocht. Dit jaar willen Edith en haar medewer-
kers er nog een schepje bovenop doen. Het 
is de bedoeling dat dan ook het winnende 
ontwerp van de kunstwedstrijd onder leerlin-
gen van het Maerlant, onthuld worden. 
Als CDA zijn we natuurlijk bijzonder blij dat 
een belangrijk deel van onze wens van 2010, 
een natuurspeeltuin voor  kinderen, werkelijk-
heid wordt op het eiland.

Jelle-Jan Holwerda, 
bestuurslid van BTV 
E68 en directeur van 
Bahûrim, vindt dat 
sport goed is voor de 
vorming van de jeugd. 
“Je leert samenwer-
ken, omgaan met 
winnen en verliezen 
en je krijgt er sociale 
vaardigheden door.” 
Dit is slechts een kleine greep uit veel positie-
ve voorbeelden. De stimulans om een gezon-
de levenshouding na te streven mag ook wel 
genoemd worden. Jelle-Jan: “Het is tenslotte 
een goede zaak dat de jeugd iets anders doet 
dan de hele dag op een schermpje staren.”
Niet alleen de jeugd profiteert van het sport-
aanbod in de Brielle, ook volwassenen komen 
ruim aan bod. De investeringen enkele jaren 
geleden gedaan in onder andere het Geu-
zenpark en nog zeer recent in het cultuur-
huis, geven prima verbindingen tussen een 
stressvol leven en ontspanning op maat voor 
iedereen. In Brielle zijn veel keuzemogelijk-
heden. Senioren worden daarbij niet over het 
hoofd gezien. “Tennis is een prima sport voor 
mensen op leeftijd”, meent Jelle-Jan.
Ziet hij nog meer mogelijkheden? “Ik ben 
erg positief over de beleidsvisie van het 
jongerenwerk van PUSH. Ze organiseren 
sport- en culturele activiteiten en ze betrek-
ken de jeugd bij het samenstellen van het 
aanbod en de uitvoering. Er is zeker sprake 
van een win-win-situatie. Bovendien worden 
de contacten tussen het jongerenwerk en het 
onderwijs steeds beter. Gezamenlijk kunnen 
we zo werken aan jeugdigen die er toe doen. 
Ze krijgen de kans om zelf invloed uit te oefe-
nen op hun leefomgeving en daar ben ik een 
groot voorstander van. Tussen sportvereni-
gingen en het onderwijs zijn ook interessante 
ontwikkelingen opgestart. Als we samenwer-
ken op de diverse terreinen kunnen we in de 
toekomst nog meer voor elkaar betekenen en 
met elkaar bereiken.”    
De tennisvereniging viert dit jaar het 50-jarig 
jubileum. Gedurende het hele jaar worden 
activiteiten georganiseerd. “Een ideaal jaar 
om lid te worden van de club”, vindt Jelle-Jan.

Sporten is goed 
voor jong en oud

Jaap Lobs heeft altijd 
CDA gestemd. “Maar”, 
zegt hij, “de eerste 
keer was het natuur-
lijk ARP, dat kreeg je 
van huis uit mee. Als 
je eenmaal zelf moet 
gaan kiezen en ook 
weet dat er wat te kie-
zen is, ga je meer om 
je heen kijken en je er 
ook echt in verdiepen.  
Ik heb het altijd heel serieus bekeken en 
vergeleken. Meestal kijk ik eerst naar waar 
gaat elke partij voor? Veranderingen! Daar 
moet je soms begrip voor hebben. Wat voor 
velen gewoon is, de zondagsopening, voor 
mij hoeft dat niet! Soms mis ik de principes in 
de politiek. We schrikken van de verharding 
in de samenleving. Kan het CDA daar iets in 
doen?” Lastig, we zijn niet alleen, maar we 
staan er zeker voor; elkaar te  respecteren en 
te waarderen en naar adviezen te luisteren. 
Dat moeten we zeker vasthouden.

Jaap Lobs heeft
altijd CDA gestemd

Jelle-Jan Holwerda



Wilbert Borgonjen heeft als wethouder 
veel betekend voor de gemeente Brielle. 
In zijn periode is veel tot stand gebracht 
waarbij de CDA-bestuurder duidelijk zijn 
stempel op het gemeentelijk beleid heeft 
gedrukt. Vooral op sociaal gebied heeft hij 
veel voor elkaar gekregen.

Wilbert heeft aangegeven na deze periode  
te stoppen als wethouder. Hij heeft het wet-
houderschap altijd ontzettend leuk gevon-
den. “Met plezier heb ik het bijna twaalf jaar 
gedaan. Het wordt nu tijd voor vernieuwing. 
Een ander gezicht, maar ook voor mezelf het 
vinden van een nieuwe uitdaging.” 

Scholen vernieuwd
Wilbert kwam op een bijzonder moment 
binnen. Het woningbedrijf was net verkocht 
en de gemeenteraad en het college barstten 
van de ambitie. “Voor de nieuwbouw van de 
scholen waren de eerste stappen gezet en 
daarmee ben ik verder gegaan. Bijna alle 
scholen zijn nu nieuw en we hebben een 
nieuw dorpshuis in Vierpolders en een nieuw 
sportpark om maar wat te noemen.”
Een nieuwe wethouder kwam voor de mees-
ten onverwacht. Het college was net een 
aantal maanden aan de slag toen bleek dat 
het niet goed ging. “We kwamen als CDA in 
oktober in de coalitie en ik in het college. 
In het begin was dat wennen. Gelukkig klikte 
het direct goed met mijn collega’s, de raad en 
natuurlijk de CDA-fractie.” 

Er is elke week wel wat te doen
Zwartewaal is volgens de wethouder ideaal 
voor een jong gezin. Inmiddels zitten zijn 
kinderen op de middelbare school. “Brielle is 
een leuke gemoedelijke gemeente. Ik vind 

het erg leuk dat er zoveel gebeurt. Elke week 
is er wel iets te doen; cultuur, sport, noem 
maar op. Heel veel mensen zijn in Brielle 
actief als vrijwilliger. Zonder hen zou het in 
Brielle een stuk saaier zijn. De bedankavond 
voor vrijwilligers is dan ook een hoogtepunt.” 

Veel bereikt
“Ik heb ontzettend veel kunnen doen. Direct 
na mijn aantreden werd al de eerste paal 
geslagen voor de brede school. Daarna is 
het hard gegaan. De BRES ging open en het 
Geuzenpark werd in gebruik genomen. Een 
intensief proces met de sportverenigingen.  
‘t Dijckhuis met de school in Vierpolders was 
ook een bijzondere combinatie. Het Maer-
lant is het grootste project als het over geld 
gaat. Vervolgens kwamen de scholen in de 
binnenstad, Bahûrim en niet te vergeten de 
Maarlandschool. Kort geleden is het cultuur-
huis met een voor Nederland unieke com-
binatie van zwembad, sporthal, theater en 
bibliotheek geopend. Wat niet vergeten mag 

worden is dat we de grootste decentralisatie-
operatie achter de rug hebben met nieuwe 
taken van het rijk. In vergelijking met andere 
gemeenten scoren we nog altijd bovenge-
middeld goed.”

Zorg blijft heel belangrijk
Wilbert wil het college meegeven ambiteus 
te blijven. ”Maar let ook op je zaak. De zorg 
blijft heel erg belangrijk. Brielle vergrijst 
de komende jaren. De zorg voor ouderen, 
maar ook voor de jeugd, moet op peil blijven 
en zo mogelijk nog beter. Verder zijn nog 
ontzettend veel mooie dingen te doen, zoals 
de nieuwe school in Zwartewaal. Let wel 
goed op het geld. Als we niets doen krijgen 
we vanaf 2025 te maken met flinke tekor-
ten. Speel daar nu al op in zodat je straks 
niet zwaar hoeft te bezuinigen. Niets is zo’n 
slechte reclame voor je stad als voorzienin-
gen die dicht moeten omdat er geen geld 
voor is of belastingen die fors omhoog moe-
ten om alles te kunnen blijven betalen.”

De Sociale Huiskamer is een steun in de rug 
van de mantelzorger en zelfstandig wonen-
de ouderen.Om te voorkomen dat ouderen 
in een isolement en eenzaamheid raken 
en alleen de dagen moeten doorkomen, is 
Catharina Stichting Welzijn Ouderen een 
tweede Sociale Huiskamer gestart. De eerste 
is in september 2016 gestart met behulp van 
sponsoring door Sportpraktijk Brielle.

De doelgroep bestaat uit ouderen die het 
thuis erg stil vinden en weinig mensen om 
zich heen hebben. Die beperkt worden door 
lichamelijke of geestelijke klachten en daar-
door afhankelijk worden van de steun van 
een mantelzorger of de kinderen. 
Het is een gemêleerde groep van mensen 
met ouderdom gerelateerde (geheugen) 
problemen. Het combineren van ouderen 

met een verschillende achtergrond heeft een 
gunstig effect op het groepsproces. Mensen 
leren van elkaar, helpen elkaar en zijn er voor 
elkaar. Samen met vakkrachten en vrijwilli-
gers zijn ze twee keer in de maand te gast 
bij de Sociale Huiskamer. De ochtend wordt 
ingevuld met onder meer sportieve geheu-
gentraining en creatief met muziek.
Aanmelding vindt meestal plaats via Welzijn 
op Recept en Ketenzorg Dementie. Preven-
tie is belangrijk om langer thuis te kunnen 
wonen. Er is een intake gesprek om de 
geschiktheid voor deelname te bepalen. Om 
de veiligheid te kunnen garanderen wordt 
er met een vaste groep van maximaal tien 
deelnemers gewerkt. Ze worden indien nodig 
gehaald en gebracht. Vanuit de familie van de 
deelnemers krijgt Welzijn Ouderen regelmatig 
enthousiaste reactie op wat er in Brielle voor 
ouderen wordt georganiseerd.
Welzijn Ouderen wil zich graag komen pre-
senteren in de nieuwe raadsperiode om zo 
te kunnen aangeven wat in Brielle allemaal 
mogelijk is voor de oudere kwetsbare mede-
mens. Het CDA onderschrijft dit van harte.

Sociale huiskamer is een steun in de rug

Wilbert Borgonjen: 

Sociaal betrokken wethouder

Gina Verkuijl (SP) bedankt wethouder Borgonjen

Beste Wilbert,

Ruim vijf jaar heb ik in de raad 
en de commissie met jou sa-
men mogen werken.
Het is jammer dat je stopt als 
wethouder voor de raad en de 
burgers. 

Jouw inzet, toewijding en 
geduld zijn voor mij de dingen 
waarin je sterk  bent.
De soms eindeloze stroom aan 
vragen in de commissie wist je 
altijd met geduld en soms met 
wat humor te  beantwoorden. 
Ik zal de gesprekken missen 

waarin je de tijd nam om te luis-
teren en mee te denken over 
een oplossing.
Jou nieuwe werkgever boft met 
jou. Brielle zal je missen.

Hartelijke groet,
Gina Verkuijl, SP Brielle

Onze sterke
kandidaten

Nieuw en
vertrouwd

Jan Wolters
Goede communi-
catie met inwoners; 
luisteren en meedoen. 
Geen gemeentelijke 
herdeling, goed sa-
menwerken met buur-
gemeenten. Gemeen-
te dichtbij inwoners. 
Let goed op financiën; 
geld op verantwoorde 
manier besteden voor 
Briellenaren.

Bas van der Linden
Meer betaalbare soci-
ale (huur)woningen.
Passende woningen 
voor ouderen en 
starsterswoningen 
voor jongeren. Aan-
dacht voor agrarische 
sector en toekomstig 
onderhoud van monu-
menten. Inzetten op 
alternatieve energie
(bronnen).

Henk Abrahams
Iedereen in Brielle, 
Vierpolders en Zwar-
tewaal moet gezond 
oud kunnen worden.
Goede thuiszorg is 
noodzakelijk. Brielle 
dementievriendelijke 
gemeente. Voldoende 
en  adequaat ver-
voer op maat. Actief 
armoedebeleid ter 
ondersteuning.

Wim Littooy
Goede zorg voor 
iedere inwoner, van 
jeugdzorg en onder-
wijs tot thuiszorg. Een
veilig Brielle: veilig in 
het verkeer, veilig op 
straat, veilig in de wijk.
Goed ondernemers-
klimaat: minder regels 
en meer investeren 
in goed en innovatief 
ondernemersklimaat.

Jan van Schie
Brielle werkt aan een 
duurzame toekomst. 
Geen verdere uit-
breiding windmolens. 
Inzetten op andere 
alternatieve energie 
(bronnen). Vormgeven 
aan energietransitie.
Gemeente draagt 
actief bij aan duur-
zaamheid en geeft het 
goede voorbeeld.

Cindy Schouten
Zwartewaal en 
Vierpolders verder 
ontwikkelen. Voor 
Zwartewaal een 
nieuwe school en 
een nieuw dorpshuis. 
Voor Vierpolders een 
leefbaarheidsvisie. In 
beide dorpskernen 
nieuwe en passende 
woningen bouwen 
voor jong en oud.



Brielle heeft recht op meer sociale (huur)
woningen. Er dreigt een tekort en daarom 
moet er nog meer worden gebouwd in 
zowel Vierpolders, Zwartewaal als Brielle 
en dan vooral voor mensen die zich dure 
koopwoningen niet kunnen veroorloven. 
Het is niet zo dat er de afgelopen jaren 
geen woningen zijn gebouwd; dat is wel 
degelijk gebeurd. En ook jongeren hebben 
een nieuw huis weten te bemachtigen, 
zoals Bas van der Blink en Rob de Ronde.

Ondanks de crisis in de huizenmarkt bleef 
Brielle in trek als woonplaats. Natuurlijk lag 
het aantal nieuwbouwwoningen lager dan 
voor de crisis, maar dankzij die crisis is 
er wel anders gebouwd. De behoefte van 
(toekomstige) bewoners is beter onderzocht. 
Er was onder meer een grote behoefte aan 
betaalbare (sociale) koopwoningen. Op de 
plek van het voormalige zorggebouw aan de 
Anna Hoevestraat is het project Annahove 
gerealiseerd. De belangstelling was groot;  
na opening van de inschrijving waren de 
woningen snel verkocht. 

Hoe hebben de huidige bewoners het project 
ervaren? Bas van der Blink en Rob de Ron-
de, twee twintigers, hebben van jongs af aan 
in Brielle gewoond; echte Briellenaren dus. 
Waarom hebben ze in Brielle een huis 
gekocht? Bas en Rob vertellen dat vooral 
hun vriendenkring in combinatie met het 
plezierige wonen de doorslag heeft gegeven. 

Plezierig vinden ze de relatief rustige, groene 
woonomgeving in combinatie met de vele 
mogelijkheden van buitenrecreatie rond het 
Brielse Meer en het strand.
Bas nam als eerste het initiatief om een 
woning te kopen in de Annahove. Hij was al 
een tijdje aan het kijken naar een woning in 
de prijsklasse van 150.000 tot 170.000 euro. 
Helaas was en is in Brielle het aanbod van 
dergelijke woningen erg klein. Het project 
kwam voor hem dan ook als geroepen.  
Hierdoor raakte Rob ook geïnteresseerd.  
Met als resultaat dat ze nu allebei een 
woning hebben aan de Bunder. En tot volle 
tevredenheid. 
Het enige nadeel dat ze kunnen noemen, is 
de matige verbinding met Rotterdam. Met het 
openbaar vervoer naar hun werk komt bijna 
neer op een kleine wereldreis en daarom 
pakken ze noodgedwongen de auto. Maar 
het genot van het wonen in Brielle weegt toch 
ruimschoots op tegen het uur reistijd. Dit laat-
ste en het punt van voldoende aanbod van 
betaalbare woningen willen ze meegeven 
aan de plaatselijke politiek ter verbetering.

“Op de intesive care lachte ik al. Na acht 
jaar vroeg ik de arts in het ziekenhuis of hij 
mij nog kende. Nee, antwoordde hij. Toen ik 
begon te lachen, wist hij het meteen.” Het is 
typerend voor Frans Laurijssens. Een opge-
ruimd karakter en een positieve blik op de 
toekomst. Ondanks het ongeluk waardoor hij 
met een dwarslaesie in een rolstoel terecht 
kwam. “Terugkijken heeft geen zin. Je moet 
vooruit en kijken naar wat je nog wel kan.”
Voor Frans (54) is dat zoveel mogelijk. Al 
meer dan twintig jaar is de geboren en geto-
gen Briellenaar verbonden aan de Sint- 
Leonardus. Als kind heeft hij op die school 
nog les gehad van de nonnetjes. “Ik kwam 
Ben Casparie tegen en ik heb hem gewoon 
gevraagd of hij wat voor me te doen had.” En 
dat had het schoolhoofd. Sindsdien verricht 

meester Frans - zo spreekt iedereen hem 
aan - vijf dagen in de week allerlei werk-
zaamheden. Even voor zes ’s morgens is hij 
op school om in alle rust zijn werk te doen. 
“Heb ik tenminste geen gehijg in mijn nek. Ik 
ga wel weer op tijd naar huis.”
Frans, die sinds september vorig jaar is 
getrouwd met Ans Knol, heeft bijna drie jaar 
in de Wmo Adviesraad gezeten, de huidige 
ASD. “Het was erg leuk werk. Jammer dat ik 
het niet meer kon bolwerken. Ik voel me nog 
wel steeds betrokken, want het is heel zinvol 
werk. Met onze adviezen wordt ook echt wat 
gedaan.” Het leven lacht hem natuurlijk niet 
echt toe. Toch was hij als moppertapper jaren 
geleden regelmatig op de radio te horen. “Ze 
mogen ook een grapje over mij maken. Als er 
maar gelachen wordt.”

Peter Looij, beheerder van de Gaffelaar en 
bekende Zwartewalenaar, is in zijn werk een 
verbinder die saamhorigheid hoog in het 
vaandel heeft staan. Hij ziet de Gaffelaar als 
het sociale hart van het dorp voor jong en 
oud; de huiskamer van Zwartewaal. Hier kun-
nen initiatieven als muziekonderricht, buik-
danslessen en dergelijke, gratis worden ge-
probeerd of die ideeën een succes worden. 
Voor Peter zijn net als voor het CDA warmte 
en zorg voor elkaar belangrijk. De soos in de 
Gaffelaar is daar een goed voorbeeld van. 
Peter zegt graag mee te denken aan de ont-
wikkelingen die binnen de dorpsvisie passen 
en waarvan de Gaffelaar onderdeel uitmaakt. 
“De warmte en de huiskamersfeer van de 
Gaffelaar moeten behouden blijven, maar 
wel met een oog voor de toekomst zodat het 
ook de jeugd blijft trekken.” Een toekomst 
als vrijwilliger ziet de altijd bezige Peter wel 
zitten. Samen met zijn bestuur hoopt hij nog 
een aantal jaren in het centrum van sociaal 
Zwartewaal actief te mogen zijn.

Jos van Kester, ge-
boren en getogen in 
Monster komt uit een 
traditioneel tuinders-
gezin. Op 20-jarige 
leeftijd is hij het 
bedrijf ingerold en is 
na een aantal jaren 
getrouwd met zijn 
grote liefde Carla. 
Samen hebben ze 
vier kinderen gekre-
gen, die inmiddels allemaal het huis uit zijn.
“Groei van het bedrijf was in Westland niet 
mogelijk waardoor we in 1997 de stap heb-
ben genomen om naar het prachtige Brielle 
te verhuizen. In 2004 hebben we besloten 
om het bedrijf te verkopen en een andere 
weg in te slaan. Ons gezin is toen verhuisd 
naar het pittoreske Vierpolders en daar wo-
nen we nu nog steeds aan de Achterdijk.
Ik blijf mezelf dagelijks inzetten voor de 
glastuinbouw en haar belangen als relatie-
beheerder van LTO Glaskracht in Zoeter-
meer. Dit doe ik inmiddels al ruim tien jaar 
met groot plezier.”
Jos is altijd maatschappelijk betrokken 
geweest, maar hij moet bekennen dat hij 
er minder mee heeft gedaan. “Roepen aan 
de zijlijn doen er al zoveel en als je iets wilt 
betekenen voor de maatschappij moet je 
zelf aan de lat willen gaan staan, tenminste 
als je daartoe de gelegenheid hebt.”
De keuze voor het CDA is voor Jos een 
logische. “Ik heb een genuanceerde kijk op 
het leven en een maatschappij waarin ie-
dereen meetelt. Ik wil mezelf, als netwerker 
en verbinder, inzetten en via de politiek en 
namens het CDA een bijdrage leveren voor 
de inwoners, de bedrijven en alle organisa-
ties van de gemeente Brielle.”

bericht    uitgave CDA-Briel le  l   maart 2018

Meer sociale (huur)woningen 
hard nodig voor jong en oud

Wilt u direct contact met een van de 
CDA-raadsleden of met de  
CDA-wethouder? Heeft u een vraag  
of wilt u gewoon wat kwijt?
U kunt onze CDA’ers altijd bellen of mailen.

•  Wilbert Borgonjen  
(0181) 47 11 11 
w.borgonjen@brielle.nl

•  Tijnie van der Hoek  
(06) 10 94 34 24 
a.hoek160@upcmail.nl

•   Willemijn Kon 
(0181) 66 37 46 
willemijnkon@kpnmail.nl

•   Bas van der Linden  
(0181) 47 90 84 
blinden1@chello.nl

•  Jan Wolters  
(06) 15 56 69 05 
jcwolters@kpnmail.nl

Dit CDA-bericht is een eigen uitgave van de 
afdeling CDA-Brielle.

Secretariaat
Slagveld 16, 3231 AN Brielle
telefoon (0181) 42 47 10
e-mail:  secretariaat@cda-brielle.net
website:  www.cda-brielle.net

Colofon

Direct contact
met raadsleden
en wethouder

Jos van Kester;
nieuw CDA-lid

Onze mensen voor Vierpolders

Jan van Schie heeft mede aan de wieg gestaan van de Dorpsraad Vierpolders. En nu staat 
hij weer op de kandidatenlijst van het CDA. Op dit moment is hij ook nog voorzitter van 
de plaatselijke afdeling. Een dorpsraad past ook in het streven van het CDA om dorps- en 
wijkbewoners meer en beter te betrekken bij wat de gemeente doet. Het CDA heeft nog meer 
mensen uit Vierpolders op de lijst staan; Willemijn en Siem Kon. Willemijn zit momenteel in de 
gemeenteraad. Ze zet zich op nog meer manieren in voor de gemeenschap; ze is bijvoorbeeld 
ook voorzitter van de Zonnebloem. Siem zet zich als vrijwilliger in voor Welzijn Ouderen, onder 
andere door het bijhouden van de tuin voor mensen die dat zelf niet meer kunnen. Willemijn, 
Jan en Siem zijn onze mensen voor Vierpolders.

Bas van der Blink en Rob de Ronde: tevreden jonge kopers

Meester Frans, de lach is gebleven

Peter Looy:

Gaffelaar is als
een huiskamer


