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Van het bestuur 
Eerst richten en dan inrichten 
Het bestuur is aan het richten. Wat houdt dat in, zult u denken. De activiteiten van het bestuur zijn gericht op 
de (nabije) toekomst. Zoals in de vorige nieuwsbrief is aangegeven en waarover we in de vorige ledenvergade-
ring ook gesproken hebben, zijn we druk doende om het “wijk-contactpersonen-concept” vorm te geven. Aar-
dig wat leden hebben gereageerd op onze oproep, maar vooral om mee te denken en slechts enkelen die be-
reid zijn om mee te doen. Met die leden zullen we proberen invulling te geven aan het actief en herkenbaar 
maken van ons CDA. Ik hoop in een volgende nieuwsbrief te kunnen melden tot welke concrete resultaten dat 
heeft geleid. Aan ideeën ontbreekt het in elk geval niet.  
 
Verder zullen we Onno Vliegenthart, die zich tijdens de vorige ledenvergadering en in de vorige nieuwsbrief 
heeft voorgesteld, inwijden binnen het bestuur. Hij woont onze bestuursvergaderingen bij en is enthousiast 
om bij te dragen aan onze CDA-activiteiten.  
 
In november gaan we weer een ledenvergadering organiseren. Dan zal de fractie weer ingaan op de algemene 
beschouwingen in de raad, kunnen we hopelijk wat meer vertellen over onze activiteiten en mogelijk wijzigin-
gen binnen het bestuur met elkaar vaststellen. 
 
Tot slot vind ik het goed dat ook met deze CDA-Nieuwsbrief stil kan worden gestaan bij het overlijden van een 
trouw en actief CDA lid, Jan Willems. 
 

Namens het bestuur, Jeroen van den Broek (voorzitter) 

 
             In Memoriam  
Jan Willems        1932 ---- 2011 
 
Op zondag 21 augustus 2011 overleed Jan Willems op 78-jarige leeftijd.  
Hij was al geruime tijd ziek.   
 
Sinds 1971 woonde Jan, die op 17 november 1932 in het Drentse Schoone-
beek het levenslicht zag, samen met zijn vrouw Marianne in Krimpen aan 
den IJssel. Gedurende zijn werkzame leven was hij als inspecteur verbonden 
aan de Belastingdienst. Destijds gevestigd aan de Rotterdamse Puntegaal-
straat.     
 
De meesten van ons hebben Jan gekend als een trouw, maar ook betrokken 
en kritisch CDA-lid. Hij bleef tot op het laatst van zijn leven de vergaderingen 
van de lokale CDA-afdeling bezoeken. Hij eiste daarbij geen hoofdrol op, 
maar áls Jan het woord vroeg, was het niet onverstandig naar hem te luisteren.  
De beste herinneringen bewaarde Jan waarschijnlijk zelf aan de in totaal bijna 9 jaar die hij deel mocht uitma-
ken van de Krimpense gemeenteraad. Gedurende twee perioden was hij lid van de CDA-fractie. Eerst van 11 
november 1988 tot 11 april 1994 en vervolgens nog van 5 september 1996 tot 10 februari 2000.  



Bij zijn afscheid kreeg hij de Burgemeester W. van Waningpenning uitgereikt. 
Was het afscheid nog zelfgekozen, dat gold niet voor beide keren dat hij toetrad tot de gemeenteraad. In 1986 
stelde Jan, die gekozen was tot raadslid, zijn plaats af aan Daan Hogenbirk, die zich bereid had verklaard om 
de wethouderspost voor het CDA te gaan vervullen. Pas bij het terugtreden van raadslid Henk de Keizer kon 
Jan alsnog tot de raad toetreden. Om door waarnemend burgemeester Rien Onder de Linden abusievelijk tot 
politieman te worden beëdigd … 
Een soortgelijke situatie deed zich voor in de aanloop naar de verkiezingen van 1994. Het zou gaan spannen 
om de plaatsen 3 en 4 van de lijst, zo was de verwachting. Het kenmerkte Jan toen hij zelf voorstelde dat on-
dergetekende (“Jij bent nog jong”) vóór hem op de kieslijst zou worden geplaatst. Het CDA verloor een zetel 
bij de verkiezingen en Jan moest afscheid nemen … 
Maar niet voor lang. Al was de reden van zijn terugkeer allesbehalve vreugdevol. De door het plotselinge 
overlijden van CDA-wethouder Lou Plaum opengevallen plaats in de fractie diende te worden opgevuld. Op-
nieuw toonde Jan Willems zich bereid en werd hij, bijna 2½ jaar na zijn gedwongen vertrek, in september 1996 
wederom beëdigd. 
 
Behalve dat Jan zich in zijn functioneren als gemeenteraadslid liet kennen als een principieel mens, met een 
diepgeworteld besef dat het christen-democratisch gedachtengoed ons oproept aandacht te hebben voor hen 
die aan de rand van de samenleving terechtgekomen zijn, beschikte hij over een groot relativeringsvermogen 
en een gezonde dosis humor. Vriend en ‘vijand’ spraken met waardering over hem. 
In de gemeenteraad mocht Jan zich ondermeer bezighouden met de onderwerpen financiën, onderwijs en 
volksgezondheid. Vervelen deed je je nooit als hij in de raadsvergaderingen het woord voerde. Altijd respect-
vol naar anderen, maar ook vasthoudend daar waar het zijn eigen inbreng betrof. En nooit zonder dat hem zo 
typerende vleugje humor.  
 
Velen van ons zullen Jan herinneren zoals dr. G. den Hartogh hem tijdens de afscheidsdienst op donderdag 25 
augustus typeerde: markant en beminnelijk. Boven de rouwkaart stond geschreven: “Afscheid nemen is met 
dankbare handen meedragen al wat herinnering waard is.” 
 
Jan Willems heeft ons veel herinneringen gegeven om dankbaar voor te zijn. 
Mogen die herinneringen ons helpen om dit verlies een plaats te geven. 
 
Foto: Jan Willems luistert aandachtig - en met pen en papier in de aanslag - tijdens de teambuilding-
bijeenkomst van de CDA-afdeling Krimpen aan den IJssel op zaterdag 31 oktober 2009. 

Machiel Kuijt 

 
  

Van de fractie 
 
Sporten in het Krimpenerwaardcollege: De race is nog niet gelopen 
 

   
 
 
 



 
In de afgelopen periode stond de nieuwbouw van het Krim-
penerwaardcollege regelmatig op de agenda van de gemeen-
teraad. Voor de zomer ging het om de vraag op welke lokatie 
de nieuwe school gesitueerd moet worden. Na veel discussie 
is er gekozen voor nieuwbouw op het sportveld naast de hui-
dige school. Dit had niet de voorkeur van de CDA-fractie, met 
name omdat de nieuwbouw dan dichtbij de bestaande be-
bouwing komt. Wij zijn voor nieuwbouw maar vinden dat en-
kele interessante alternatieven te weinig aandacht hebben 
gekregen. Ook de omwonenden hebben duidelijk aangeven 
geen voorstander te zijn van de gemaakte keuze maar de 
meerderheid van de raad heeft beslist. Het CDA zal wel nauw-
lettend blijven volgen of alle partijen– dus ook de bewoners - 
voldoende bij de uitwerking betrokken worden. 
 
Na de zomer stond de vraag op de agenda of er 3 gymzalen 
dan wel 1 sporthal bij de school gebouwd gaan worden. Het 
CDA is warm voorstander van een sporthal in combinatie met 
de verhuizing van de korfbalvelden naar de overkant van de 
Driekamp. Op deze wijze ontstaat er een mooi voorbeeld van 
multifunctioneel gebruik van gebouwen en ruimte: overdag 
gebruikt de school de velden en sporthal, in de avond zijn 
daar de sportverenigingen te vinden. We hebben er in Krim-
pen een sporthal bij (waar zoals de sportraad aangeeft duide-
lijk behoefte aan is) en er komt ruimte vrij voor herontwikke-
ling (van de huidige KOAG-velden).  
 
Het CDA is al jarenlang voorstander van multifunctioneel ge-
bruik van accommodaties. Zowel in het huidige als in het vo-
rige verkiezingsprogramma van het CDA nam dit onderwerp 
een prominente plaats in.  
 
  

 
Het voorstel van het college om te kiezen voor 
1 sporthal is uitgebreid besproken in de com-
missie samenleving. Belangrijkste vraag is of 
we in deze tijd van financiële krapte het ons 
wel kunnen veroorloven extra geld uit te ge-
ven aan sportaccommodaties. Het voorstel 
geeft hierbij aan dat er inderdaad sprake is van 
meerkosten maar dat die gecompenseerd wor-
den door bezuinigingen die o.a. door de sport-
verenigingen zelf worden gedragen. Daarnaast 
worden op de wat langere termijn diverse kos-
ten bespaard zodat uiteindelijk de gemeente 
niet duurder uit zal zijn. Bovendien wordt wel 
het huidige tekort aan zaalruimte opgelost. De 
sportraad heeft daarbij aangegeven zelf met 
voorstellen te komen om het beheer van de 
accommodaties goedkoper te maken zodat de 
huren niet te veel hoeven te stijgen. 
 
Naast vragen over financiën werden er nog 
diverse vragen gesteld zoals de vraag of de 
zaal alleen voor korfbal geschikt is (KOAG zal 
de belangrijkste huurder worden)  en de vraag 
of de schoolactiviteiten niet in het gedrang 
zullen komen. Vragen waarop het antwoord 
overigens meestal al in de stukken te lezen 
was. 
 
Op 22 september komt het voorstel in de raad. 
Het is nog onduidelijk of het voorstel het zal 
halen maar het zou een misser zijn als Krimpen 
deze unieke kans laat lopen. 

Arnold de Leeuw, raadslid
 

 

Wajong/WWB (wet werk en bijstand) 
In de afgelopen maanden ben ik wat verdwenen van het lokale politieke toneel, maar dat wil zeker niet zeg-
gen dat ik stil heb gezeten binnen het CDA. Ik ben op allerlei fronten nog steeds zeer actief, hoewel niet altijd 
zichtbaar, maar zeker wel met effecten die er mogen zijn. Waar ik in januari en februari druk ben geweest met 
de voorzitterscampagne van Jan de Visser, als coördinator en campagne adviseur. Met helaas niet het beoog-
de resultaat wel een enorm leuke ervaring rijker en een groeiende kring van CDA’ers om mij heen die mij op 
allerlei fronten steunen. Dit is zeker voor mijn werkzaamheden voor de 
stichting WajongersCentraal en de politieke lobby rondom de hervor-
ming van de Wajong/WWB naar de Wet Werken Naar Vermogen 
(WWNV) een grote steun.  
Dit alles begon met een resolutie die ik in het Najaarscongres van 2010 
heb ingediend met steun van vele CDA bekenden via LinkedIn en mijn 
verdere netwerk. Deze resoluties ‘Recht op studie met een handicap’ 
en ‘Recht op arbeid met een handicap’ hebben mijn landelijke politieke 
activiteiten binnen het CDA in een stroomversnelling gebracht. 
  



Omdat ik deze resoluties vanuit mijn lobbywerk voor WajongersCentraal heb ingediend en vervolgens werd 
uitgenodigd door Eddy van Hijum om te gaan lunchen in de Tweede Kamer om over de hervormingen van de 
Wajong/WWB te brainstormen. Met als gevolg dat ik gevraagd ben voor het intern overleg met Mirjam Sterk 
en Eddy van Hijum en hun medewerkers die zich buigen over de aanstaande WWNV en hun standpunten wil-
den baseren op basis van de meningen van experts in het werkgebied.  
In de afgelopen maanden is er dan ook veel gebeurt binnen de activiteiten rondom de hervormingen van de 
Wajong/WWB. Staatssecretaris de Krom werkt met zijn ministerie aan de definitieve uitwerkingen van de 
plannen, hierover heb ik samen met mijn collega’s meerdere gesprekken met de Krom gehad. Hierbij merk je 
wel dat besluitvorming echt een logge trein is, die misschien iets kan worden bijgestuurd maar toch doorden-
dert in de aangegeven richting van de bestuurder. Hoewel de veranderingen een mooi beoogt effect hebben, 
waar ik persoonlijk zeker achter sta, geeft de aangegeven uitwerking weinig hoop op echte verbeteringen. 
Juist daarom hoop ik dat wij als CDA ons gedachtegoed op dit onderwerp in kunnen zetten, zaken als zorgen 
voor elkaar en het op kunnen nemen van de eigen verantwoordelijkheid gelden ook voor iedereen met een 
handicap. Maar het is wel belangrijk dat wij op dat moment niet vergeten dat daarvoor wel kansen uit de 
maatschappij nodig zijn, en acceptatie van iedereen een gemeen goed worden, om deze doelstelling te gaan 
behalen. Dit zijn juist punten waar bij binnen het CDA veel mee kunnen en mijns inziens passen bij onze uit-
gangpunten en Christelijke achtergrond. 
Omdat er nog veel valt te doen op dit onderwerp, ik inmiddels ook met dit onderwerp binnen CDA Kleurrijk 
aan de slag ben en zo nu en dan in Den Haag aan mag schuiven, zal ik lokaal wat minder zichtbaar zijn. Toch 
zal ik zeker van de partij zijn als we weer de boer op gaan met de verkiezingen, want tja dan blijft het cam-
pagnebloed toch kruipen waar het niet gaan kan! 

Bianca Prins 

 

Even voorstellen 
Beste CDA-leden, 
 

Mijn naam is Peter 
Waaijer. Ik ben 57 jaar 
en woon sedert 1995 in 
Krimpen aan den IJssel. 
Ik heb economie en 
rechten gestudeerd 
aan de Erasmus Uni-
versiteit te Rotterdam 
en in Aix en Provence. 
Ik heb vele jaren voor 
mijn werk in het bui-
tenland gewoond over 
de gehele wereld ge-
reisd. We zijn in 1995 
terug gekomen naar 

Nederland en vervolgens heb ik wederom vele jaren in 
het buitenland gewerkt maar dat terwijl het gezin in 
Krimpen woonde. Na lange tijd voor Shell gewerkt te 
hebben, volgde een periode van consultancy in Neder-
land, Verre Oosten en Afrika. Nu werk ik voor SHV in 
Utrecht. 
 
Ik ben gevraagd voor een toezichthoudende functie bij 
Oilinvest, teneinde zorg te dragen dat de sancties van 
de Verenigde Naties tegen het bewind van Libië nage-
leefd worden.  
 

 
Dit is op verzoek van de vergadering van ministers 
van de EG. Dit doe ik samen met twee andere onaf-
hankelijke leden. 
 
Ik ben lid geworden van het CDA omdat ik na het con-
gres van afgelopen najaar vond dat ik toen lid moest 
worden. Ik heb een lange historie met het CDA en ik 
kom uit een KVP achtergrond. De partij verkeerde in 
een crisis en nieuwe leden waren nodig. Het CDA 
moet weer uit het dal omhoog komen en het CDA 
moet haar waarden goed overbrengen. 
 
Mijn verbondenheid met het CDA over de jaren komt 
voort uit een diep geworteld overtuiging dat ik geloof 
in een samenleving van mensen die met elkaar ver-
bonden zijn. Heel in het kort, niet de PvdA die voor 
elk probleem een ander loket bedenkt waar mensen 
zich kunnen vervoegen en niet de VVD waar het indi-
vidu en het belang van de individu de boventoon 
voert onder de vlag van vrijheid. Het CDA onder-
scheidt zich door te streven naar een  samenleving 
van mensen die zich verbonden voelen met nadruk op 
eigen verantwoordelijkheid en bescherming voor de 
zwakken. Daar moeten we voor staan. Om zwakken te 
kunnen ondersteunen hebben we sterke leden in de 
samenleving nodig, vandaar een nadruk op onderwijs 
en economische ontwikkeling. 
 
 



Over de jaren is het CDA succesvol geweest deze missie 
uit te voeren. Mijn grootste teleurstelling was de 
deelname aan dit minderheidskabinet met deelname 
van partijen die kijken die wat ons scheidt in plaats 
van wat ons verbindt.  
 
Ik denk dat ons land voor 90 of 95% goed bestuurd 
wordt. Het zijn in het algemeen nuances die kunnen 
verschillen. De grootste uitdaging vormt de integratie 
van alle bevolkingsgroepen. De eigen verantwoorde-
lijkheid van elk lid van de samenleving moet nog ster-
ker naar voren gebracht worden, daar moeten we voor 
iedereen heel duidelijk en reëel in zijn. De CDA  fractie 
kan daar nog stappen in maken. 

 

Ten aanzien van Krimpen denk ik dat we het als frac-
tie goed doen. We moeten blijven letten op efficiency 
en kosten van de diensten van de gemeente. De be-
reikbaarheid van ons dorp moet een belangrijke 
plaats in blijven nemen. Het feit dat de Algera brug 
te pas en te onpas voor een paar plezierjachtjes 
opengaat is voor elke burger een irritatie. Ik weet wel 
dat het Rijkswaterstaat is maar incompetentie van 
dagelijkse operaties moet aangepakt worden. De be-
reikbaarheid van Krimpen middels openbaar vervoer, 
fiets en auto is voor iedereen belangrijk. Ik hoop dat 
het CDA een goede rol kan spelen in de regio plan-
ning voor de bereikbaarheid van onze gemeenschap. 

 

MeeDenkM@il 
 
Veilig Krimpen 
 
De gemeente Krimpen aan IJssel evalueert het Integraal Veiligheidsplan van de afgelopen vier jaar en wil graag een aan-
tal speerpunten formuleren voor de komende vier jaar. Drie centrale thema’s: veilig ondernemen, veilig verkeer en 
veiligheid in de wijk. De uitkomsten worden door de gemeente gebruikt bij het schrijven van het nieuwe Integraal 
Veiligheidsplan. 
 

 

 
 
Naar aanleiding van de evaluatie van het integraal veiligheidsplan: wat is de mening van de CDA-burger? 
Uw reactie is welkom! MDM (ciscasnel@hetnet.nl)  
 

 
Wilt u ook graag een bijdrage leveren aan de Nieuwsbrief; mocht u suggesties/ideeën/onderwerpen voor de nieuws-
brief of de fractie hebben of anderszins, laat ons dat even weten. (ciscasnel@hetnet.nl).   
Uw bijdrage is altijd welkom!  
 
Voor meer informatie zie onze website www.cda.nl/krimpenaandenijssel 
 


