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Kandidaten uit 
Hoornes-Rijnsoever

3. Irene van der Plas

Hoogste nieuwe binnenkomer

Een jongerenwerker

De koster van de kerk

Stuk voor stuk betrok-
ken inwoners van Katwijk, 
Rijnsburg en Valkenburg. 
Kies er eentje uit op wie u 
uw stem uitbrengt!

1Lijst

De voorman van het CDA praat er 

met veel enthousiasme over. ‘De 

samenlevingen in Katwijk, Rijnsburg 

en Valkenburg hebben zo veel kracht 

en inventiviteit in zich, die moet je de 

ruimte laten. We zijn de afgelopen 

maanden bij heel veel verenigingen 

en bedrijven op bezoek geweest. Als 

je dan ziet wat er allemaal tot stand 

gebracht wordt. Dat hoef je als over-

heid allemaal niet dicht te timmeren 

met regels. Laat het maar gebeuren, 

heb er vertrouwen in. De gemeente 

hoeft vaak niet meer te doen dat wat 

randvoorwaarden te scheppen. Als je 

zo naar de dingen kijkt, dan ontstaat 

er veel meer respect en vertrouwen 

over en weer, tussen burgers, vereni-

gingen en gemeente. Dat is toch veel 

constructiever dan een houding van 

wij tegen zij?’

Gezicht
Willem vormt met Irene van der Plas 

uit Katwijk, Krijn van der Spijk uit 

Wij staan voor een overheid die 
vertrouwen heeft in haar inwoners

Vanaf 18: auto rijden, 
biertje, stemmen!

Rijnsburg en Lisette van der Maden 

uit Valkenburg het gezicht van de ver-

kiezingscampagne van het CDA. ‘We 

hebben er nadrukkelijk voor gekozen 

om niet alleen de lijsttrekker in beeld 

te brengen, maar ook de kandida-

ten uit de verschillende dorpen. Ook 

dat verbindt. Kiezers in Rijnsburg en 

Valkenburg moeten niet denken: ‘O, 

alweer een Katwijker met z’n kop op 

die posters.’ We zijn samen één ge-

meente, maar we staan voor de iden-

titeit van de verschillende dorpen. 

Ook in onze kandidaten.’

Het is een uitdaging om ruimte en 

vertrouwen handen en voeten te ge-

ven. ‘Voorbeelden? Kijk eens naar 

alle evenementen in onze dorpen. 

De organisatie ervan is volledig in 

handen van bijvoorbeeld de Oranje-

verenigingen. En vervolgens sturen 

we er als gemeente een GOA op af 

om te controleren of de muziek niet 

te hard staat. Dat kan zo’n club toch 

prima zelf. Maak heldere afspraken 

en gun de organisatie het vertrouwen 

dat ze die afspraken naleven. Ouders 

lopen toch ook niet steeds achter hun 

kind aan of ie wel goed uitkijkt bij het 

oversteken? Is je kind er aan toe, dan 

laat je het los en gun je het je ver-

trouwen. Zo moet de gemeente ook 

omgaan met haar maatschappelijke 

partners. Partners ja, want het gaat 

om samenwerken’.

Voor Jonathan de Mooij, Willeke Ravensbergen en Lysia van Delft is het 

klip en klaar: als je 18 bent dan mag je auto rijden, kun je een biertje drin-

ken én ga je stemmen. Ook voor de gemeente. Alle drie zijn ze kandidaat 

voor het CDA bij de komende verkiezingen. Graag geven ze advies aan 

andere jongeren: ‘Kies een partij die bij je past, kijk naar wat jij belangrijk 

vindt. Voor ons is dat het CDA. Waarom? Het CDA kijkt naar de moge-

lijkheden van mensen, ook van jongeren. Sport, onderwijs, uitgaan. Het 

gaat er toch om dat jij je ontwikkelt en een plek krijgt in de samenleving?’

Dichterbij huis zijn ook voorbeelden 

denkbaar, bijvoorbeeld op het gebied 

van de zorg. ‘In ons verkiezings- 

program hebben we opgenomen 

dat wij denken dat mensen prima 

in staat zijn om zelf in te schatten 

welke en hoeveel hulp ze nodig heb-

ben. De zorgvrager indiceert zichzelf. 

Kijk, daar gaat vertrouwen van uit.  

Wij staan voor een overheid die ver-

trouwen heeft in haar burgers.’

Wie vertrouwen zaait, zal gemeenschap oogsten. Het 
CDA heeft voor de campagne voor de gemeenteraads- 
verkiezingen van 19 maart een groot thema gekozen: 
Ruimte en vertrouwen. ‘Voor ons is dit essentieel’, licht 
lijsttrekker Willem van Duijn toe. ‘We moeten toe naar een 
samenleving die veel meer ruimte krijgt om eigen initiatie-
ven op te pakken, en een overheid die loslaat en zich niet 
overal mee bemoeit. Dat is een lange weg, maar voor mij 
is het een helder punt aan de horizon. Daar wil ik naar toe.’Een ondernemer


