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Inleiding 
 
Geacht CDA-lid, 
 
Het doet ons een genoegen u via deze nieuwsbrief 
op de hoogte te brengen van het laatste nieuws.  
 
Er gebeurt veel in de gemeente en het CDA draagt 
hier in belangrijke mate aan mee. We blijven kritisch 
en durven zaken scherp te stellen, zoals bij de 
begrotingskwestie. We houden namelijk altijd het 
belang van onze leden én onze uitgangspunten in de 
gaten.  
 
In de nieuwsbrief leest u onder andere over de 
komende provinciale verkiezingen. Een van de CDA 
mensen op de kieslijst is ons eigen fractielid Lia 
Brouwer. Wij wensen haar veel succes toe de 
komende periode.  
 
Wilt u zich ook actief inzetten voor de gemeente? Er 
zijn interessante functies beschikbaar in zowel 
bestuur als fractie. Meer informatie kunt u opvragen 
bij ondergetekende (paulsnoek@yahoo.com). 
  
Met vriendelijke groet, 
Paul Snoek, voorzitter 

Ouderenbeleid 
 
Helaas het is ons niet gelukt om extra geld voor het 
ouderenwerk te reserveren. Onder het hoofdstuk van 
“Fractie in actie” in het Witte Weekblad van september 
2010 hebben we er al melding van gemaakt dat we 
graag wat extra uren voor de ouderenadviseur 
gefinancierd zagen, zodat zij in heel de gemeente 
Kaag en Braassem kan werken. Dat lukte toen niet in 
verband met de komende kerntakendiscussie.  
 
In december 2010 bleek dat er geld, dat voor het 
ouderenbeleid was gereserveerd, niet was gebruikt. 
Het college stelde toen voor dit geld terug te laten 
vloeien naar de algemene middelen.  
 
Het CDA bedacht echter direct een deel van dit geld te 
besteden aan de uitbreiding van het werk van de 
ouderenadviseur. Hier hebben we dan ook een 
amendement voor ingediend. Deze keer stemden de 
andere partijen weer tegen dit amendement. We zullen 
het dus helaas moeten doen met een beperkte 
dienstverlening van onze ouderenadviseur.  
 
 

Website 
 
Via onze website blijft u altijd op de hoogte van onze 
projecten, standpunten en activiteiten. Ook vindt u de 
agenda van fractie en raadsvergaderingen. U bent 
tijdens een van deze avonden van harte welkom om te 
luisteren en kijken. Www.cda.nl/kaagenbraassem. 
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Nieuwe zwemplaats in het 

buitenwater  
 
 
Aan de Galgekade in Roelofarendsveen is een 
prachtig recreatieterrein gekomen, met een aantal 
speeltoestellen en een ligweide en een kano-
aanlegsteiger.  
 
Lange tijd is er discussie geweest of er een 
zwemplaats bij het recreatieterrein zou komen (dus in 
de polder) of in het Braassemermeer. Het 

Hoogheemraadschap heeft 
uiteindelijk geen toestemming 
gegeven, uit 
veiligheidsoverwegingen, om 
het zo gewenste zwemplekje in 
de polder aan te leggen. Dus is 
besloten om de zwemsteiger in 
de Braassemermeer te creëren 
en is deze ook pas aangelegd.  

 
Er zijn daar echter  twee problemen wat betreft de 
veiligheid, zwemmers in de Braassem zijn niet 
beschermd tegen boten die daar varen en de 
waterkwaliteit moet daar scherp gecontroleerd 
worden. Voor het gevaar van te worden overvaren is 
een boeienlijn en een aantal waarschuwingsbordjes 
nodig en de waterkwaliteit wordt regelmatig 
gecontroleerd door de provincie, die daar voor 
verantwoordelijk is.  
 
Als in het voorjaar de boeienlijn is aangebracht, is 
Kaag en Braassem weer een schitterende officiële 
veilige buitenzwemplaats rijker. 
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Stem ook op 2 maart 

Nederland telt twaalf provincies. In de Grondwet is 
bepaald dat het hoogste gezag in de provincies ligt bij 
de provinciale staten. Door te stemmen, bepaalt u 
samen met andere kiezers welke partijen in de 
Provinciale Staten van elke provincie zitting nemen. U 
oefent daarmee invloed uit op de besluitvorming van 
uw provincie voor de komende vier jaren. In de 
Provinciale Staten worden veel zaken beslist die u 
direct aangaan.  

Een bijzondere bevoegdheid van de provinciale staten 
is het kiezen van de leden van de Eerste Kamer. Dit 
gebeurt binnen drie maanden na de verkiezingen voor 
de provinciale staten. Het aantal leden van provinciale 
staten is afhankelijk van het aantal inwoners van de 
provincie. Daarom varieert het aantal statenleden per 
provincie. Zuid-Holland heeft 55 zetels. 

De vijf 'groene' draden van CDA Zuid-Holland: 
 

1) Minder files door verbreding provinciale wegen. 
2) Meer agrarisch natuurbeheer, minder aankoop 

landbouwgrond. 
3) Minder regels voor gemeenten, meer ruimte 

voor kinderspeelplekken en starterswoningen 
in stadswijken en dorpen. 

4) Meer werkgelegenheid door goede aansluiting 
onderwijs en arbeidsmarkt. 

5) Geen belastingverhoging. Opcenten motorrij-
tuigenbelasting blijven gelijk! 

 
 
 
Het volledige  
programma:  
www.cda.nl/ 
zuidholland.  

U stemt  
toch ook?  

 

 

. 
 

  
CDA Kaag en Braassem is trots op haar ‘eigen’ kandidate 
voor de provinciale verkiezingen: Lia Brouwer 

http://www.cda.nl/%0bzuidholland
http://www.cda.nl/%0bzuidholland


 
 
 
 
 
 

Glastuinbouw en greenports   
 
Voor de provincie Zuid Holland is de glastuinbouw 
van groot belang: zij vormt met de daarbij behorende 
greenports één van de belangrijkste economische 
pijlers van Nederland. De economische positie van 
de greenports omvat glastuinbouw, bollen en 
bomenteelt, logistieke activiteiten bij veiling en 
handelslocaties en de ruimtelijke en infrastructurele 
maatregelen. Maar het gaat ook om het complex van 
toeleverende en dienstverlenende bedrijven, de 
verbinding tussen de greenports en life science, life 
style en daarmee verwante industriële en creatieve 
sectoren. In die zin biedt het een sterke impuls aan 
de werkgelegenheid in de provincie en daarbuiten. 
 
De provincie heeft dan ook de opdracht het areaal 
glas in Zuid Holland zoveel mogelijk op peil te 
houden (ca 5800 ha). Op diverse locaties zijn dan 
ook revitalisatie activiteiten. Ook Kaag en Braassem 
is bezig met planvorming rond de vier aanwezige 
tuinbouwgebieden, zoals een actueel bestemmings-
plan voor Floraweg Geestweg. Daarnaast ontwikkelt 
de gemeente een visie voor onze volledige tuinbouw.  
Hiervoor gaat de sector zelf in overleg met voor hen 
belangrijke partijen zoals Naktuinbouw, bedrijfsleven 
en onderwijs.  
 
Voor de juiste positionering van de glastuinbouw in 
Kaag en Braassem worden ook de regio Holland 
Rijnland en de provincie op relevante zaken 
ingeschakeld. We streven ernaar Kaag en Braassem 
als recreatief gebied en als vitaal tuin-bouwgebied 
prominent op de kaart te zetten.  

 
Grensconflict nadert einde   
Een lang lopend grensconflict  
eerst tussen voormalig gemeente  
Alkemade en de gemeente  
Warmond en inmiddels tussen  
Kaag en Braassem en Teylingen  
wordt op korte termijn door het  
provinciaal bestuur beslist. 
 
Het gaat om een grenscorrectie in Oud Ade bij de 
Boekhorsterweg. Het laatste stukje van deze weg is  
grondgebied dat tot nu toe bij de gemeente Teylingen 
hoort. Op die locatie zijn vier campings: 2,5 in Kaag 
en Braassem en 1,5 in Teylingen.  
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Het gebied van Teylingen is voor de bereikbaarheid en 
voorziening aangewezen op de Boekhorsterweg en de 
gemeente Kaag en Braassem.  

 
Daarom gaat onze 
gemeente er vanuit, dat 
een juiste grenscorrectie 
zou zijn dat het stukje 
Teylingen bij Kaag en 
Braassem wordt gevoegd. 
Maar daar denkt Teylingen  
heel anders over.  

 
Gesprekken tussen beide gemeente brachten geen 
oplossing. Dat betekent dat anderen, onpartijdige 
partijen, mogen zeggen wat zij ervan vinden. Eerst een 
rapport van bureau Berenschot: stukje Teylingen kan 
naar Kaag en Braassem. Maar daar was Teylingen het 
nog steeds niet mee eens. Daarom nu naar de 
Provinciale staten voor een AHRI procedure. De 
uitkomst hiervan is het laatste oordeel en moet de 
oplossing geven.  
 
De Gedeputeerde van de Provincie Zuid Holland kozen 
ervoor om de twee campings in het Kaag en Braassem 
deel naar Teylingen te schuiven. Hun argument is het 
draagvlak bij de bewoners. Hierbij vergeten ze echter 
de direct betrokken bewoners aan de Boekhorsterweg 
te vragen. Een groep die juist het meeste last van 
verkeershinder heeft. Zeker als de campings zouden 
gaan uitbreiden.  
 
De gemeente Kaag en Braassem heeft dan ook in haar 
zienswijzen duidelijk gemaakt het absoluut niet eens te 
zijn met het voorstel van de gedeputeerde van Zuid 
Holland. Nu maar afwachten wat de uiteindelijke 
beslissing van het provinciaalbestuur gaat worden. Het 
vermoeden bestaat dat de uitspraak over de 

verkiezingen van 2 maart wordt getild. 

 

 
    

  
       
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

15 februari:  

ALV en discussie avond 
 

Wat vindt u ervan? 
 
Op 15 februari organiseert het bestuur de jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering (ALV). Net als vorig 
jaar splitsen we deze avond op in een gesloten en 
een open deel. Voor het gesloten deel worden 
uitsluitend CDA-leden uitgenodigd en vertellen wij u 
over de resultaten en de plannen. De uitnodiging 
hiervoor vindt u in de bijgevoegde brief. 
 
Tijdens het openbare deel zijn alle inwoners uit Kaag 
en Braassem welkom. Dit deel van de avond willen 
we graag gebruiken om met u van gedachten te 
wisselen: wat vindt u er eigenlijk van? We leggen een 
aantal stellingen voor, waar u in kleine groepjes over 
kunt discussieren. Wij horen graag uw mening! U 
komt toch ook?  

 
 

 
 
 
 
 
 
. 
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Recreatie 

 
Recreatie is een speerpunt in ons gemeentelijk beleid.  
We willen onze gemeente recreatief op de kaart zetten 
en deze belangrijke economische poot binnen onze 
gemeente verder ontwikkelen. Dit beleid gaat 
langzaam gestalte krijgen: we werken steeds meer 
samen met een 8-tal gemeenten rond het Hollands-
Utrechts plassengebied.   
 
Het jaar 2011 wordt wel een heel bijzonder recreatief 
jaar. Er komen namelijk een paar grote evenementen:  
 
Tik van de molen 

Van 20 tot 25 juni wordt een cultureel 
festival rond een aantal molens in onze 
gemeente georganiseerd. Studenten van 
kleinkunst opleidingen zullen verschillende 
vormen van cultuur rond de molens 
opvoeren. Per fiets, skate of boot kunnen 
bezoekers langs de verschillende 
voorstellingen. Zo wordt het cultureel 
erfgoed samengebracht met moderne 
cultuur.   

 
Regenboog zeilevenement  
Eind juni wordt een groots  
meerdaags zeilevenement 
georganiseerd. Vijf dagen 
wedstrijdzeilen vijf verschil- 
lende plassen met 
Regenboog boten. De vijf 
deelnemende gemeenten 
organiseren op „hun‟ zeildag allerlei evenementen 
rondom de wedstrijd. Voor onze gemeente strijdt de 
Regenboog 5, de oudste nog wedstrijd varende 
regenboog van Nederland. Op 29 juni zeilen ze op de 
Kagerplassen en 30 juni op de Braassem.  
 
Ride for the roses 
Een groot wielerspektakel, bedacht door Lance 
Armstrong. De opbrengst van dit evenement is volledig 
voor het KWF. Doe dus ook mee aan deze tocht: een 
mooie route voor een goed doel. De verwachting is dat 
er 10.000 deelnemers aan mee doen wat €1.000.000 
voor het KWF op zal brengen.  
 
 
 
 
 
 

Wat doet het bestuur? 
Het bestuur is verantwoordelijk voor o.a. het 
organiseren van de algemene ledenvergadering en 
activiteiten rondom training en campagne. Het 
doel is de fractie te ondersteunen en toe te werken 
naar een succesvolle volgende gemeenteraads-
verkiezing. Daarnaast is zij vooral verant-
woordelijk voor het goed functioneren van de 
afdeling in al haar facetten. De rol van het bestuur 
is vooral organisatorisch en minder politiek van 
aard. 
 
Wel eens gedacht aan een bestuursfunctie? 
Een bestuursfunctie binnen een van de grootste 
afdelingen van het land biedt veel interessante 
mogelijkheden. Er is veel ruimte en vrijheid voor 
het opzetten van nieuwe initiatieven. Iedereen is 
welkom: ouderen met (bestuurs)ervaring en 
jongeren met een frisse blik. 
 
Interesse en / of meer informatie? Neem dan 
contact op met Paul Snoek: 
paulsnoek@yahoo.com. 
 
Trekt een functie in de fractie u meer, maar twijfelt 
u nog? U kunt het eerst proberen als steunfractie 
lid. Kom bij de fractie – en maak het verschil! 



 

 
 
 
 

Uit de fractie 
 
Het laatste kwartaal van 2010 was voor de fractie 
niet gemakkelijk. Druk en intensief. Hieronder een 
korte weergave van de onderwerpen uit die laatste 
periode waar veel geld mee is gemoeid en waarbij 
het spannend blijft hoe e.e.a. uiteindelijk financieel 
uitpakt.  
 
Begroting 
Het blijft knagen aan het CDA dat, zonder de raad 
daarin te hebben meegenomen, gekozen is voor een 
andere manier van afschrijven in de begroting. Zoals 
toegezegd, verwacht het CDA dat op de 
informatieavond in februari 2012 meer (cijfermatige) 
uitleg en achtergronden worden gegeven over deze 
koerswijziging in de begroting.  We kunnen er in het 
kader van goed rentmeesterschap nog steeds niet 
achter staan. 
 
Bijdrage Holland Rijnland  
Hoewel de infrastructurele werken niet liggen op 
gemeentelijk grondgebied is het CDA wel van 
mening dat deze bijdrage moet worden geleverd. 
Wij bewegen, ook in de regio, en hebben er 
uiteindelijk dus ook baat bij. Dit neemt niet weg dat 
wel grip op de kosten moet blijven om het niet 
verder te laten oplopen. We hebben elkaar nodig in 
de regio en net zoals een goede buur moet je daar 
dan ook invulling aan geven. CDA heeft er 
vertrouwen in dat dit ook omgekeerd van toepassing 
is en heeft dan ook hoge verwachtingen van de 
invulling van de groengelden in de gemeente. 
 
Braassemerland 

De crisis maakte 
een koerswijziging 
noodzakelijk. Met 
de kennis van de 
externe adviseurs  
is daarbij gekozen 
voor een nieuwe 

manier van aanbesteden. CDA volgt deze koers, 
maar realiseert zich daarbij ook dat de invloed 
vanuit de raad en de burgers dan veel minder zal 
zijn. Essentieel blijft da ar dan bij dat op de moment  
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dat het wel vooral het aspect duurzaamheid hoog op 
de agenda wordt gezet en dat de communicatie met 
de burgers zodanig optimaal is dat zij tijdig weten wat 
de consequenties in hun eigen omgeving zijn. Op deze 
laatste twee aspecten zal het CDA de marktpartijen 
continu moeten aanspreken. 
 
Tuinbouw  
CDA heeft het gevecht om meer ruimte te realiseren in 
de gemeente voor de tuinbouw verloren en daarmee 
ook de provinciale gelden niet binnen kunnen halen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toch blijft het CDA van mening dat niets doen met de 
tuinbouw ondenkbaar is. Deze bedrijfstak is 
onlosmakelijk met de gemeente en de cultuur daarvan 
verbonden. Binnen de fractie wordt daarom ook hard 
gewerkt om partijen bij elkaar te brengen die 
bijdragen aan het weer op de kaart zetten van de 
tuinbouw.  
 
Begin 2012 heeft dit in ieder geval weer geresulteerd 
in een hernieuwde discussie over niet alleen de 
Floraweg/Geestweg, maar ook de andere 
tuinbouwgebieden. 
 
 
 
 
Greenport 
In het verlengde van de discussie over het behoud van 
de tuinbouw lag ook de bijdrage aan de Greenport. 
CDA is van mening dat we hiermee ook daadwerkelijk 
laten zien hart voor deze bedrijfstak te hebben en dat 
daarmee ook veel meer de aandacht kan worden 
gevestigd op de tuinbouw in het gebied.  
 
 

Tuinbouw is onlosmakelijk met de gemeente en onze 
cultuur verbonden. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Rust en bezinning 
De Kerstvakantie 
kwam voor velen als 
een welkom moment 
van rust. Rust om bij 
te komen van de 
drukke agenda. Tijd 
om even te bezinnen. Vooral ook omdat we de 
functioneringsgesprekken achter de rug hadden en 
zaken die beter kunnen lopen onder de loep hadden 
genomen. Dit krijgt nog een vervolg.  
 
Daarbij moet worden geconstateerd dat de fractie 
enorm is gegroeid sinds de fusie. Het is een team, 
met veel input en discussie. Dat we het wel eens niet 
eens zijn kan in een grote fractie ook niet anders. 
Sterk dat we altijd streven naar consensus, maar dat 
er ook als het echt niet anders ligt ruimte is voor een 
afwijkend standpunt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Van start in 2011 
 
In 2011 is iedereen weer goed van start gegaan. Het 
CDA probeert extra ruimte te creëren om niet alleen 
de reguliere raadonderwerpen te behandelen, maar 
ook lange termijnonderwerpen. Een aantal zaken 
zullen in 2011 onze extra aandacht vragen, te weten  
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de kerntakendiscussie en de maatschappelijke 
ruimtelijke structuurvisie (MRSV).  Wat voor gemeente 
willen worden? Welke taken willen we en kunnen we 
in die gemeente daarvoor (nog) uitvoeren?  
 
De discussies hierover zullen niet gemakkelijk zijn. Als 
het gaat om wat voor gemeente Kaag en Braassem 
moet zijn, staat het voor het CDA vast dat het een 
combinatie moet zijn van wonen, werken en 
recreëren. Onder werken in de gemeente verstaat 
CDA dan niet alleen bedrijvigheid in detailhandel en 
handel zoals voorkomt op de instructieterreinen, maar 
ook een levendige innovatieve en duurzame tuinbouw. 
Voorts hoopt het CDA dat tuinbouw en 
recreatie/toerisme ook dichter bij elkaar kan worden 
gebracht.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 

 

 

 

 

 

 

Kortom, nog veel uitdagingen te gaan.  
 
Wilt u in deze discussies de fractie komen 

versterken, dan bent u van harte welkom! 

http://natuurlijkjacobswoude.web-log.nl/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2009/12/29/img_1160.jpg

