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Als partij kun je van alles 
willen, maar je hebt wel 
goede mensen nodig om 
die plannen waar te ma-
ken. En die hebben we!
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Beter	voor	Elkaar
CDA Katwijk

Janneke van Kruistum is huisarts in 

Katwijk aan den Rijn. In haar praktijk 

spreekt ze veel mensen voor wie de 

zorg volgend jaar anders georgani-

seerd zal worden. ‘Er wordt vanuit de 

rijksoverheid een groter beroep op 

zorgbehoevenden en hun omgeving 

gedaan. Het VVD/PvdA-kabinet be-

zuinigt fors op de huishoudelijke zorg, 

op de begeleiding en op persoonlijke 

verzorging. Er ligt een grote uitdaging 

voor gemeenten om hun burgers toch 

die zorg te bieden die nodig is’. Fedde 

Jonkman, voorzitter van de WMO 

Adviesraad, vult haar aan: ‘Op straat 

horen we de nodige zorgen van men-

sen: het gaat allemaal zo snel, wat 

blijft er over van de budgetten, de 

communicatie kan beter. Ik begrijp 

die zorgen. Toch hoop ik dat mensen 

die zorgen los kunnen laten. Vertrou-

wen hebben dat ook de gemeente 

de zorg op een goede en adequate  

Veranderingen	in	de	zorg?	Naast	zorgen	

ook	kansen	voor	de	samenleving!

manier vorm zal geven. Wij samen 

gaan ons daar, met de CDA-fractie 

en de andere partijen in de gemeente- 

raad, sterk voor maken.’

Kansen
Jonkman en Van Kruistum zien kan-

sen in de komende veranderingen. 

‘Het CDA is de partij van de samen-

leving’, aldus Jonkman. ‘De zorg kan 

straks zo georganiseerd worden dat 

deze aansluit bij de gemeenschaps-

samenleving die ons voor ogen staat: 

de overheid schept randvoorwaar-

den, de samenleving vult voor zover 

mogelijk de zorg in.’ Dat betekent niet 

dat mensen aan hun lot overgelaten 

worden, maakt Janneke duidelijk. 

‘Het is heel belangrijk dat vrijwilligers 

en mantelzorgers gesteund worden 

in hun werk. Wat schieten we er als 

samenleving mee op als een mantel-

zorger overbelast raakt door de zorg 

die hij of zij verleent voor zijn part-

ner, ouder of buurvrouw. Dan zijn er 

straks twee mensen afhankelijk van 

zorg. Mantelzorgers moeten rugdek-

king voelen: als ze het zelf even niet 

meer trekken, dan moeten anderen 

klaar staan om de zorg over te ne-

men.’ 

Volgens Jonkman is het onderwerp 

veel breder dan alleen maar de hulp 

in de huishouding of de persoonlijke 

verzorging. ‘Mensen zullen veel lan-

ger in hun vertrouwde woonomge-

ving blijven wonen. Maar dat moet 

ook mogelijk zijn. Dat vraagt soms 

om aanpassingen aan woningen, 

of in de openbare ruimte. Je moet 

met je rollator gemakkelijk stoep op, 

stoep af kunnen. Zulke praktische  

zaken horen er ook allemaal bij.’

‘Er gebeuren al mooie dingen hier in 

Katwijk’, vult Janneke van Kruistum 

aan. ‘We waren bij de tafeltennis-

vereniging. Zij draaien een groep 

met gehandicapten. Wat een enthou- 

siasme zie je daar. Kijk, ook dat is 

een aspect van zorg: iedereen kan 

meedoen, niemand staat er naast.’

Ze zijn er klaar voor, Fedde Jonkman en Janneke van 
Kruistum-Belo. Ze werden door het CDA hoog op de  
kandidatenlijst geplaatst om de kiezers duidelijk te  
maken dat het thema Zorg bij het CDA in goede handen is. 
‘Burgers hebben veel vragen over hoe de langdurige zorg 
straks georganiseerd zal worden. Veel is er nog onduide-
lijk, maar voor ons staat als een paal boven water dat men-
sen niet de dupe mogen worden van de veranderingen die 
op ons af komen.’

Opmerkelijke kandidaat

Met 73 jaar is Fedde Jonkman de 

oudste verkiesbare kandidaat bij 

de komende verkiezingen. Zelf 

zegt Jonkman, in de jaren ’80 en 

’90 burgemeester in Rijnsburg, 

daarover: ‘Ruim 15% van de in-

woners van onze dorpen is 65 

jaar of ouder. Die groep is in de 

politiek amper vertegenwoordigd. 

Ik voel mij geroepen om de oude-

ren in onze gemeente een stem te 

geven. Ik barst van de energie om 

dat de komende jaren te doen.’

Beter	voor	Elkaar!
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