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Van het bestuur 
 
Goede start 
In de vorige nieuwsbrief schreef ik over de doorstart 

binnen onze afdeling. De afgelopen 2 maanden is 

gebleken dat we dat waar hebben kunnen maken. 

We hebben een nieuw bestuur, een nieuwe site 

(www.cda.nl/Krimpenaandenijssel) en tijdens de 

twee ledenbijeenkomsten was de opkomst enthou-

siast.  

Marjan Tromp en Reinier Lissenberg hebben Tjitse 

Wierenga en Corrie de Graaf opgevolgd. Reinier is 

onze nieuwe secretaris en met Marjan zijn beiden 

vol goede zin om de schouders er onder te zetten. 

Victor Meertens zal voor ons de boekhouding blijven 

bijhouden. Ik dank de leden langs deze weg nog 

eens voor het verleende vertrouwen en de instem-

ming met het nieuwe bestuur. 

Tijdens de ledenvergadering van 25 oktober zijn we 

met een heel aantal leden in gesprek gegaan met 

Theo Edel. Theo heeft een toelichting gegeven op 

het concept verkiezingsprogramma, waarna op ver-

schillende punten discussie ontstond. Naast wat 

tekstuele opmerkingen waren er ook meer principië-

le punten. Tijdens de pauze konden deze punten 

worden uitgewerkt tot amendementen. Vervolgens 

zijn we alle voorstellen nagelopen en heeft de ver-

gadering een aantal amendementen vastgesteld. U 

kunt ze als bijlage bij deze nieuwsbrief terugzien. 

Vervolgens hebben we over de stemlijst gesproken. 

Al gauw werd het voorstel gedaan om Theo Edel 

van 10 op 7 te zetten, omdat hij “gevoel” heeft bij de 

rol en positie die onze gemeente inneemt ten op-

zichte van de  Krimpenerwaard en de regio Rotter-

dam-Rijnmond. Het bestuur heeft de advieslijst op 

verzoek van de leden aangepast en ondertekend 

aan het provinciebestuur gezonden. 

23 november hebben we, naast de aanstelling van 

het nieuwe bestuur, een fijne bijeenkomst gehad 

met de fractie. Met Piet Moerland zijn we in discus-

sie gegaan over de algemene beschouwingen. Piet 

toonde dezelfde presentatie als tijdens de raadsver-

gadering. Ook zijn we met de fractie ingegaan op de 

ontwikkelingen rond de gemeentelijke herindeling.  

Dan het volgende nieuwe jaar. Als we dan zijn 

doorgestart betekent dat, dat we ook door moeten 

gaan. U herinnert zich nog wel de bijzondere the-

mabijeenkomsten en campagneactiviteiten. Er ligt 

een goede basis als het gaat om de richting die we 

als CDA in de gemeente Krimpen op willen gaan. 

Kent u de titel van het verkiezingsprogramma nog? 

“Daadkrachtig voor een betere toekomst”. De fractie 

is daar volop mee bezig.  

Het bestuur en de fractie nodigen u van harte uit op 

de gezamenlijk georganiseerde 

nieuw(actie)jaarsreceptie. Zie verderop in deze 

Nieuwsbrief. We kunnen elkaar dan persoonlijk een 

goed jaar wensen en met elkaar spreken over wat 

we het aankomende jaar volgens de leden binnen 

de afdeling moeten ondernemen. Graag tot dan! 

 

Jeroen van den Broek, voorzitter afdeling 

Van de fractie 
 

Een nieuw jaar 
Soms vraag je, aan het begin van een kalenderjaar, 

je wel eens af: “wordt dit echt een nieuw jaar?” 

En wat zal er dan zo nieuw of anders aan worden? 

Het afgelopen jaar had ik zo'n bui; we waren bezig 

met de campagne voor de gemeenteraadsverkie-

zingen, hadden een enthousiast team en hoge ver-

wachtingen. 

Nu aan het eind van het jaar kijken we terug naar 

twee verkiezingscampagnes en de daarop volgende 

uitslagen, een historisch partijcongres en bij veel 

CDA'ers gemengde gevoelens m.b.t. de positie 

waarin onze partij zich bevindt. 

Wat wordt er het komende jaar nieuw? Allereerst 

gaan we de Provinciale Staten kiezen en dus indi-

rect de Eerste Kamer. Helaas verwacht ik eigenlijk 

ook hier weer meer van hetzelfde; een uitslag die 

door de partijen weer verschillende zal worden uit-

gelegd en waarbij helaas opnieuw en onnodig men-

sen worden gekwetst. 

Het lijkt me dan ook onze taak als leden of politiek-

geïnteresseerden om daar het komende jaar eens 

alert op te zijn en elke keer wanneer er door of na-

mens onze partij iemand onheus wordt bejegend dit 

te melden aan het betrokken bestuur (fractie, afde-

ling, provincie of landelijk) met het verzoek om op-

heldering. Dus niet naar de pers, geen boze twitters, 

blogs of nieuwsbrieven maar gewoon een mailtje of 

briefje met de melding dat u onaangenaam getrof-

fen bent door die en die behandeling van die of die 
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persoon met het verzoek om aan te geven waarom 

dat is gebeurd, met de vermelding en uiteraard ook 

de intentie dat e.e.a. uitsluitend voor u bedoeld is en 

niet zal worden gepubliceerd. 

Het lijkt me interessant om eens mee te maken hoe 

dit gaat verlopen. 

Zelf heb ik al een paar vragen; zo zou ik wel eens 

willen weten waarom............. , sorry wordt niet ge-

publiceerd; ik stuur het mailtje gewoon en wacht op 

antwoord. Misschien dat dit beter werkt dan al dat 

publicitaire geweld en gebrul. 

Wat gaat 2011ons nog meer brengen? 

Als fractie gaan we nog meer burgers en groepen 

burgers opzoeken om te horen wat er bij hen leeft. 

Een mooi voorbeeld van interesse tonen was ook 

het recente jeugdvoetbaltoernooi in De Boog, waar 

we met een gemeenteraadsteam aan deelnamen 

(met 2 van de 5 spelers van het CDA). Hoewel de 

wedstrijdjes ook erg leuk waren, was het zeker erg 

leerzaam om daar tussendoor met jongeren te pra-

ten over de manier waarop zij onze gemeente zien. 

Naast stijve spieren hebben we ook een beter in-

zicht over gehouden. 

Het komende jaar zal ook spannend worden voor de 

bewoners van de Prinsessenflats; wanneer en waar 

krijgen ze een andere woning en hoe wordt dat ge-

regeld? 

Wij zijn van plan om als volksvertegenwoordigers de 

menselijke maat niet uit het oog te verliezen en ons 

niet mee te laten voeren in uitsluitend kaders, plan-

nen, ruimtelijke indeling, grootse vergezichten en 

parkeernormen etc. 

En in dezelfde lijn van de eerder beschreven stille 

campagne, wil ik ook al onze leden en andere be-

langstellenden uitnodigen om mij of een ander frac-

tielid een berichtje te sturen wanneer u vindt dat iets 

in onze gemeente beter of anders zou kunnen. En 

je mag dan ook daarbij de vraag stellen om een te-

rugkoppeling over onze behandeling ervan. 

Juist in deze, voor onze partij lastige tijd, vind ik het 

een voorrecht om gekozen volksvertegenwoordiger 

te zijn en als voorzitter van onze fractie u allen, via 

dit medium, een goed en gezegend nieuw jaar te 

wensen. 

 

Piet Moerland, fractievoorzitter 

                       

Gebruik internet openbare bibliotheek 

Een gemeenteraad waar de algemene beschouwin-

gen op de agenda staan, hoeft niet alleen over de 

begroting te gaan. Op de raadvergadering van 11 

november heeft het CDA het gebruik van internet in 

de openbare bibliotheek aan de orde gesteld. Aan-

leiding vormde de discussie in Capelle aan den IJs-

sel over de vraag of het wenselijk is een internetfil-

ter te plaatsen op de computers die in de bibliotheek 

door iedereen te gebruiken zijn. De bibliotheek 

wordt steeds meer een mediatheek waar naast 

boeken ook andere voorzieningen worden aange-

boden. Op zich een logische en goede ontwikkeling 

maar daar hoort dan wel een discussie bij of het 

wenselijk is dat een - door de gemeente onder-

steunde - openbare instelling als de bibliotheek via 

het internet ongebreideld informatie beschikbaar 

stelt. Ook bijvoorbeeld pornosites zijn daarbij voor 

iedereen toegankelijk. De verantwoordelijke wet-

houder in Krimpen had reeds aangegeven dat zij 

niet van plan is uit zichzelf over dit onderwerp het 

gesprek aan te gaan met de bibliotheek. 

 

In de optiek van het CDA behoort bij de ontplooiing 

van jongeren ook het stellen van grenzen. We zien 

het dan ook als verantwoordelijkheid van de biblio-

theek en de gemeente deze grenzen te bewaken 

door niet zomaar alle informatie beschikbaar te stel-

len. Wij zien dat niet als censuur maar meer als het 

gebruiken van je gezond verstand bij het beschik-

baar stellen van informatie, zoals dat bijvoorbeeld 

ook gebeurt bij de tijdschriften die ingezien kunnen 

worden: ook daarvoor geldt dat niet alle tijdschriften 

verkrijgbaar zijn! In een motie hebben we het colle-

ge gevraagd hierover het gesprek met de biblio-

theek aan te gaan. Met de steun van ChristenUnie, 

SGP en Leefbaar Krimpen werd de motie aange-

nomen.  We zijn benieuwd naar de terugkoppeling 

van de gesprekken door de wethouder.  

 

Arnold de Leeuw, raadslid 

Nieuwjaarsreceptie  
13 januari 2011 

Hiermee willen wij u uitnodigen voor een gezellig 

samenzijn op 13 januari.  

De fractie en het bestuur willen deze gelegenheid bie-

den om de beste wensen met onze leden uit te wisse-

len. 

Ook willen we deze gelegenheid gebruiken om op een 

ontspannen manier te kijken naar de mogelijkheden in 

2011 om de herkenbaarheid van ons CDA gedachte-

goed te vergroten.  

De fractie- en bestuursleden willen met u proosten op 

een goed nieuw jaar in de 'Sperwer'. Dit is op de hoek 

van de Ouverturelaan en de Belcantodreef (tegen over 

de basisschool). U bent welkom vanaf 20:00 uur. 

 

 Beste wensen en een gezegend Nieuwjaar. 

Namens fractie en bestuur,   

Reinier Lissenberg 

 



Format amendementen concept-verkiezingsprogramma CDA-Zuid Holland 2011-2015 

Aantal Nummer Tekst conclusie Tekst amendement Naam afdeling Pre-advies Stemming 

Hoofdstuk 1 Bestuur
4 1.4

De bestuursstijl van de provincie kenmerkt zich ook 
door het durven loslaten. Het CDA zet zich in voor 
vereenvoudiging en reductie van regels met 
minimaal 10%.

De bestuursstijl van de provincie 
kenmerkt zich ook door het durven 
loslaten. Het CDA zet zich naast 
vereenvoudiging en reductie van 
regels in voor handhaving van de 
resterende regels.

Afdeling Krimpen 
aan den Ijssel 
AB1217

Hoofdstuk 2 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling

Hoofdstuk 3 Mobiliteit en infrastructuur
39 3.6 Projecten klaar maken voor uitvoering, zodra er 

financiële middelen beschikbaar komen 
(overprogrammering), zoals
o de integrale verbreding van de N207 in relatie met 
de N459 
o de vervolmaking van de Westelijke randweg 
Waddinxveen 
o de aansluiting tussen de N205-N206 in het 
grensgebied met Noord-Holland 
o de verbetering van de ontsluiting van Voorne-
Putten via de N57. 

Projecten klaar maken voor 
uitvoering, zodra er financiële 
middelen beschikbaar komen 
(overprogrammering), zoals
o de integrale verbreding van de N207 
in relatie met de N459 
o de vervolmaking van de Westelijke 
randweg Waddinxveen 
o de aansluiting tussen de N205-N206 
in het grensgebied met Noord-Holland 
o de verbetering van de ontsluiting 
van Voorne-Putten via de N57.         o 
capaciteitsverhoging van de 
Algeracorridor N210.           

Afdeling Krimpen 
aan den Ijssel 
AB1217

1



Format amendementen concept-verkiezingsprogramma CDA-Zuid Holland 2011-2015 

61 3.28 Ter behoud van de eenheid en het 
natuurlijke karakter dient bij eventuele 
ontwikkelingen in het (rijks)wegennet 
tussen de noordzijde van de 
Hollandsche IJssel en de zuidzijde 
van de Lek, Krimpen aan den IJssel 
niet geïsoleerd te raken van de rest 
van de Krimpenerwaard. 

Afdeling Krimpen 
aan den Ijssel 
AB1217

Hoofdstuk 4 Economie
77 4.17 De provincie stimuleert een sterke 

betrokkenheid van het bedrijfsleven bij 
beroepsopleidingen en vervult daarin 
een signalerende rol naar bevoegde 
instanties.

Afdeling Krimpen 
aan den Ijssel 
AB1217

78 4.18 De provincie faciliteert middels het 
REO de samenwerking tussen 
bedrijfsleven en onderwijs.

Afdeling Krimpen 
aan den Ijssel 
AB1217

Hoofdstuk 5 Samenleving en cultuur

2
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