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Van het bestuur 
 
“Zowel woorden als daden” 
 
De uitdrukking “geen woorden maar daden” 
spreekt mij erg aan. Maar als ik terugkijk op de 
afgelopen maanden zou ik die periode eerder 
uit willen drukken als “zowel woorden als da-
den”. Want onze fractie is niet alleen actief be-
zig in de raad, maar legt ook contact met on-
dernemers en burgers. Als bestuur hebben we 
niet alleen plannen, maar organiseren we ook 
bijeenkomsten om de verbinding te maken met 
de achterban. En de campagnecommissie 
denkt niet alleen goed na, ze doet ook goede 
dingen.  
Wat te denken van de Make-a-difference-day. 
Zaterdag 21 maart hebben we ons in het ka-
der van ‘Make A Difference Day’ ingezet voor 
Stichting Via Futura. Tijdens deze landelijke 
vrijwilligersactie komen mensen in actie voor 
sociale organisaties. We hebben die zaterdag 
de mouwen opgestroopt en de binnenzijde van 
de Naschoolse kinderopvang aan de Populie-
renlaan van een frisse verflaag voorzien.  
Wat te denken van de Dag-van-de-
ondernemer. We besloten om dit jaar op  
16 april, de dag van de ondernemer, aandacht 
te geven aan een bijzondere ondernemer in 
Krimpen aan den IJssel. Daar hebben we Piet 
Boers onze hulp aangeboden t.b.v. alle voor-
komende werkzaamheden.  
Zie verder op blz. 3. 
 
13 mei hebben we onze jaarvergadering ge-
houden. Een belangrijk onderdeel was het ver-
lenen van decharge aan het bestuur voor het 
gevoerde beleid. Ik wil deze gelegenheid aan-
grijpen om onze penningmeester Victor Meer-
tens en de leden van de kascommissie, Jan 
Verboom en Corrie van Aalst, te danken voor 
de inspanningen die ze hiervoor hebben ge-
pleegd. Naast een terugblik aan de hand van 
het (financieel)jaarverslag hebben we ook met 
u vooruit gekeken. Piet Moerland ging met ons 
in gesprek over het vrijgekomen rapport van 
de commissie Leemhuis en de gemeentelijke 
herindeling van de Krimpenerwaard. Tevens 
hebben we deze avond gesproken over de 
strategie van ons traject richting de verkiezin-
gen. Onder aanvoering van onze campagne-
commissie hebben we van gedachten gewis-

seld over thema’s en de wijze waarop we 
campagne willen voeren. Tevens hebben we 
gesproken met Kees Snoey, die zich bereid 
heeft verklaard om met Arnold de Leeuw zich 
in te willen zetten voor het verkiezingspro-
gramma. En we hebben een vertrouwens-
commissie ingesteld. Deze commissie heeft de 
opdracht gekregen om een voordracht te doen 
voor de verkiezing van de lijsttrekker en om de 
advieslijst op te stellen. Daartoe is ook een 
profielschets voor kandidaat-raadsleden door 
het bestuur opgesteld. Ik vind het fijn te kun-
nen noemen dat Johan van der Niet, Marian 
van Deijk en Wim Pierik zich hiervoor in willen 
zetten. Corrie de Graaf zal vanuit het bestuur 
de cie. ondersteunen en onze fractievoorzitter 
is adviseur.   
 
Verder hebben we 23 mei met een kraam op 
de verkiezingsmarkt gestaan. We hebben er-
voor kunnen zorgen dat Europarlementariër 
Esther de Lange in haar campagneronde van-
uit Brussel onze kraam heeft bezocht. Hieraan 
voorafgaand hebben we een ledenbijeenkomst 
georganiseerd om met de leden expliciet op de 
Europese verkiezingen in te gaan, eventuele 
amendementen te bespreken en om de ad-
vieslijst vast te stellen. 
 
Alsof het nog niet genoeg is heeft het bestuur, 
mede als uitkomst van de jaarvergadering op  
8 juni een ledenbijeenkomst georganiseerd 
om meer inhoudelijk te spreken over thema’s 
voor de verkiezingen. Daar zijn interessante 
aanvulling uit naar voren gekomen. Het be-
stuur heeft onlangs een conceptnotitie voor het 
verkiezingsprogramma aan u verzonden.  
23 juni hebben we als uitkomst van de be-
sprekingen een bijeenkomst georganiseerd 
voor alle betrokkenen in Krimpen om te spre-
ken over de gemeentelijke herindeling. Het 
doel van de bijeenkomst was enerzijds om be-
langhebbenden gelegenheid te geven om een 
mening te vormen en te geven, anderzijds voor 
ons om ons standpunt te vormen en in contact 
te komen met de inwoners. De pers, maat-
schappelijke organisaties en de CDA afdelin-
gen uit de K5 gemeenten hebben we ook uit-
genodigd. Dit is een zeer waardevolle bijeen-
komst gebleken. We hebben met de voorzitter 
van de CDA-statenfractie, Hans Démoed over 
zijn visie gesproken. Piet Moerland heeft ver-
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volgens de discussie geleid en de voor- en na-
delen op een rij gezet. Op basis van deze be-
spreking, kunnen we ons standpunt hierover 
verder gaan bepalen en hebben we weer input 
gekregen voor ons verkiezingsprogramma. 
 
Ik ben blij te kunnen vaststellen dat alle plan-
nen, die we ons vorig jaar hebben voorgeno-
men, geen loze beloften blijken te zijn. De con-
tacten die we met elkaar mochten hebben (ik 
doel op de teambuildingsbijeenkomst, MD2-
ledenbijeenkomsten en ook de besprekingen 
in kleiner verband), hebben ertoe geleid dat 
een stevige basis is gelegd. We zijn goed op 
weg met onze campagnestrategie dat elke ac-
tiviteit een win-win-situatie moet creëren; winst 
voor belanghebbenden binnen Krimpen en 
winst voor onze CDA-afdeling. Ik wil hierbij dan 
ook mijn bijzondere dank uitspreken aan de 
leden van de campagnecommissie; Henrike, 
Jeroen, Cisca en Machiel, voor hun enthousi-
asme.  
Tot slot nog bijzondere aandacht voor Henrike 
Zwart. Henrike blijft actief binnen onze afde-
ling, maar heeft gezien alle activiteiten die ze 
ontplooit afstand moeten doen van haar rol als 
bestuurslid. Tijdens de jaarvergadering hebben 
we haar even in het zonnetje kunnen zetten. 
Bij deze nogmaals Henrike, dank voor je inzet 
in het bestuur. Hiermee is ook een vacature 
ontstaan. Geïnteresseerden kunnen zich bij 
het bestuur aanmelden. 
 
Ik wens u veel leesplezier verder met deze 
Nieuwsbrief; met dank aan de nieuwsbrief-
commissie die dit weer mogelijk heeft ge-
maakt. 
 
Jeroen van den Broek 
voorzitter afdeling 
 
 
Kandidaatstelling 
 
Het bestuur verzoekt leden om voor 1 augus-
tus 2009 aan te geven welke leden (eventueel 
ook uzelf) volgens u voor het lidmaatschap van 
onze gemeenteraad in aanmerking zouden 
moeten komen. Alle opgaven worden uiteraard 
vertrouwelijk behandeld. U kunt uw opgave al-
leen schriftelijk (ook via de mail) doen. Een 
korte toelichting wordt op prijs gesteld. In prin-
cipe moeten de door u voorgedragen leden 
minimaal 1 jaar voor de verkiezingen lid zijn. 
Een ontheffingsmogelijkheid is eventueel door 
het partijbureau geboden. Uw schriftelijke op-
gave kunt u (laten) bezorgen of mailen bij ons 
secretariaat, Corrie de Graaf, Marathon 82, 
2924 XE, Krimpen a/d IJssel 
(aaddegraaf47@gmail.com). 
 

 

 
Van de fractie 

 
K  hoeveel? 
De aangekondigde gemeentelijke herindeling 
van de Krimpenerwaard houdt veel bestuur-
ders bezig en het lijkt wel of de lokale colleges 
en raden elkaar willen overtreffen in het etale-
ren van afkeer van elkaar, van het rapport 
Leemhuis en van de aangekondigde acties 
van het provinciale bestuur. 
“De commissie Leemhuis heeft broddelwerk 
geleverd, de gedeputeerde heeft dat slechte 
rapport ook nog slecht gelezen” en ga zo maar 
door. 
Ook onze plaatselijke bestuurders hebben 
zich, ook in de pers, nogal afwijzend uitgelaten 
waarbij sommigen ook nog meenden zich klei-
nerend over de ander Krimpenerwaard ge-
meenten te moeten uitlaten. 
Anderen zien geen enkel aanknopingspunt 
met de Krimpenerwaard gemeenten maar kij-
ken uitsluitend richting Rotterdam. 
Onder het mom van: “wij zijn in Krimpen erg 
goed bezig, hebben voldoende bestuurskracht” 
(alhoewel dat nog niet duidelijk is omdat dit nu 
juist op dit moment wordt gemeten), is een 
mogelijke herindeling waarbij Krimpen betrok-
ken wordt voor veel bestuurders niet aan de 
orde. Volgens mij is dit nogal kortzichtig. 
De landelijke en provinciale overheden gaan 
steeds meer taken naar de gemeenten delege-
ren en zien daarom liefst wat grotere gemeen-
ten, die door een groter budget meer talent en 
deskundigheid kunnen aantrekken en daar-
door ook een betere dienstverlening aan de 
burgers bieden. 
Wanneer je ziet dat we in Krimpen gedurende 
de afgelopen jaren wat veranderingen in de 
vorm van dienstverlening hebben doorgevoerd 
en welke druk dit op de financiële middelen 
heeft gegeven (niet de afnemende overheids-
bijdragen, maar vooral dit soort uitgaven heb-
ben tot een negatieve begroting voor de ko-
mende jaren gezorgd), dan kan je gewoon niet 
volhouden dat we straks volledig op onze ta-
ken zullen zijn berekend. 
Wanneer je nu niet vooruitdenkt en je kop in 
het zand van de zelfgenoegzaamheid steekt, 
zullen we straks door de realiteit worden inge-
haald. Krimpen is dan plotseling ingesloten 
door een aantal grotere gemeenten en moet 
zich dan ergens bij aansluiten met een fors 
verlies van de eigen identiteit. 
Terwijl we op dit moment allerhande mogelijk-
heden hebben om, vanuit een goede positie, 
een belangrijke rol te spelen in de vorming van 
een sterke gemeente, zitten de meeste lokale 
politici met hun hakken in het zojuist genoem-
de zand. 
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Naar mijn mening zullen de kiezers straks in 
maart 2010 echt iets te kiezen hebben. 
Ik heb veel plezier in de goed lopende cam-
pagne en heb zin in het vervolg. 
 
Piet Moerland, fractievoorzitter 
 

 
Van het campagneteam 

 
Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen 
2010 is vorig jaar een campagneteam inge-
steld. De eerste aftrap vond plaats op 11 okto-
ber 2008 met een teambuildingsbijeenkomst in 
de IJsseldijkkerk. 
Daarna haalden we de krant met de volgende 
twee activiteiten. 
 
CDA vrijwilligersactie 21 maart. 
In het kader van de grote vrijwilligersactie "Ma-
ke A Difference Day" heeft onze afdeling de 
handen uit de mouwen gestoken op één van 
de locaties van de organisatie voor naschoolse 
opvang, Via Futura.  Op zaterdag 21 maart 
gingen leden van ons bestuur, onze fractie en 
ons campagneteam in het noodgebouw aan de 
Populierenlaan aan de slag om de wanden te 
voorzien van een nieuwe, frisse laag verf. 

 
Er werd flink doorgewerkt en de sfeer was, 
mede door het prachtige lenteweer, prima. 
Tussen het werk door werd gezorgd voor kof-
fie, thee en broodjes. Omdat vele handen licht 
werk maken was de klus iets eerder geklaard 
dan gepland. We kunnen terugkijken op een 
productieve en vooral ook gezellige dag. 
Verslag Corrie de Graaf 
 
CDA actief tijdens de Dag van de Onder-
nemer 16 april. 
De CDA-afdeling Krimpen aan den IJssel be-
sloot om dit jaar op de Dag van de Onderne-
mer aandacht te geven aan een bijzondere 
ondernemer in Krimpen aan den IJssel. Sa-
men met Cisca en Henrike ben ik naar de 
Parkzoom gegaan om daar Piet Boers onze 
hulp aan te bieden t.b.v. alle voorkomende 
werkzaamheden. We werden op 16 april harte-

lijk verwelkomd en hebben ook nog uitgebreid 
met deze enthousiaste ondernemer gesproken 
over allerhande actuele zaken, waaronder het 
alcoholbeleid, omgang met jeugd, overlast en 
de buurthuisfunctie van de koffiekamer. 
Uit het weblog van Piet Moerland (zie daar een 
uitgebreidere versie van het verslag op de 
website www.krimpenaandenijssel.cda.nl) 
 

  
 
 
 
Vervolg Teambuildingbijeenkomst  
CDA Krimpen aan den IJssel 
 

zaterdag 31 oktober 2009 
 
Om met elkaar de start van de campagne mee 
te maken en elkaar te kunnen enthousiasme-
ren, zal op zaterdag 31 oktober 2009 van 
09:00 - 14:00 uur een vervolg op de team-
buildingbijeenkomst worden georganiseerd 
waarvoor alle lokale CDA-leden zijn uitgeno-
digd. De bijeenkomst zal plaatsvinden in de 
zaal bij de IJsseldijkkerk. Ingang aan de zijde 
van de Kerkdreef (parkeerterrein). 
 
Voor deze bijeenkomst hebben wij  
Kees Hoogendijk bereid gevonden op te  
willen treden als gespreksleider. Kees is voor 
de mensen uit de IJsseldijkkerk geen onbe-
kende.  
Na een studie onderwijskunde is hij o.a. secre-
taris Onderwijszaken geweest bij de Metaal-
unie en MKB Nederland en is nu senior advi-
seur bij EB-Management. 
 
Nadere informatie over de catering en een 
eventuele eigen vrijwillige bijdrage, volgen in 
een aparte persoonlijke uitnodiging omstreeks 
eind september. 
Voor dit moment willen wij dringend verzoeken 
de datum alvast in uw agenda te noteren. 
Wij hebben u nodig! 
 
Campagneteam CDA,  
afdeling Krimpen aan den IJssel  
    
Daarnaast zitten we niet stil als campagneteam 
en wordt verder gewerkt aan diverse activiteiten. 
We houden u op de hoogte. 
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De vier vragen aan …  
Koos Goudriaan 

 
Waarom heb je gekozen voor het CDA? 
Ik kom uit de voormalige CHU kring. Bij het tot 
stand komen van de fusie tussen ARP, CHU 
en KVP heb ik in de commissie gezeten die 
deze fusie op plaatselijk niveau moest voorbe-
reiden. Enkele namen uit die periode die ik me 
kan herinneren zijn o.a. M.P. de Hay, ook hij 
was een CHU vertegenwoordiger, dhr. Pierik, 
dhr. Teeuwen maar er waren nog wel een paar 
meer. Zodoende ben ik min of meer geruisloos 
van CHU-er CDA-er geworden en tot op heden 
ook gebleven. Zowel bij de CHU als in de be-
ginjaren van het CDA was het plakken van de 
verkiezingsaffiches mijn “belangrijkste” politie-
ke activiteit. Ik moet wel bekennen dat ik al ja-
ren niet erg politiek actief ben. Dat kwam o.a. 
door drukke werkzaamheden in ons familie- 
bedrijf. 
 
Zijn je beweegredenen nu nog terug te vinden? 
Ja, in grote lijnen wel. Het CDA tracht met val-
len en opstaan politiek te bedrijven met de bij-
bel als grondslag en richtsnoer. Ook heeft het 
CDA leiders gehad die mij erg aanspraken o.a. 
dhr. Lubbers en niet te vergeten onze huidige 
minister-president Balkenende die ik zeer kan 
waarderen. 
 
Op welke punten ben je trots en op welke ben je 
teleurgesteld? 
Dat de toenmalige fusie rond kwam, zowel 
plaatselijk als landelijk, vond ik een mooi resul-
taat en het deed en doet me goed dat ik daar 
op plaatselijk niveau mijn steentje heb mogen 
bijdragen. Teleurgesteld ben ik niet echt maar 
de splitsing die, in de toch al kleine CDA fractie 
in de huidige gemeenteraad,  plaats vond be-
treur ik zeer, zonder verder daarover te oorde-
len. 
Wat ik zeer bevreemdend vind is dat de ruimte 
die in vroegere tijd gereserveerd was voor een 
tweede oeververbinding nooit benut is maar 
dat is niet alleen onze plaatselijke CDA te ver-
wijten. 
 
Wat zou je graag door de fractie gerealiseerd 
willen zien ? 
Sinds ik niet meer werk, fietsen we iets meer 
dan voorheen en aan de fietspaden in Krimpen 
is nog wel het een en ander te verbeteren. 
Vooral de overgangen van de fietsstroken met 
de dwarswegen zijn slecht en daar zou de 
fractie wat meer aandacht aan kunnen beste-
den. Een ander mooi voorbeeld is de fiets-
strook de Stormpolder in. Direct voorbij de 
Slikslootbrug wordt je als fietser in het auto-
verkeer gestort. Ook de waardering voor 

jeugdwerk georganiseerd door kerken en ver-
eniging( bv CJV) komt er o.a. qua subsidie 
maar slecht uit of zelfs helemaal niet (meer). 
Bij het ophogen en renoveren van straten en 
rioleringen zie ik nog wel eens dingen, dat ik 
denk hoe is het mogelijk. Autodrempels van 20 
tot 30 cm hoog komen voor in Krimpen onder 
het mom van verkeersveiligheid en het lijkt wel 
of daar geen toezicht op is. Een grote bron van 
ergernis, en niet alleen voor de omwonenden, 
is de stoplicht installatie op de kruising Nieuwe 
Tiendweg/ v. Ostadelaan en Boerhaavelaan. 
Als voetganger moet je soms drie beurten 
overslaan en het geluid voor slechtzienden is 
helemaal een eigen leven gaan leiden en doet 
het meer niet dan wel. 
 

MeeDenkM@il (MDM) 
 
K5/K6!? 
Wij vinden dat de burger betrokken moet wor-
den in de discussie en besluitvorming omtrent 
mogelijke herindeling.  
 
Wat vindt u de beste manier om de burger 
hierbij te betrekken? 
 
Uw reactie zien we graag tegemoet. 
Hoe denkt u hierover? MDM 
Uw reactie kunt u mailen naar ciscasnel@hetnet.nl 

Agenda 
 
6  oktober ledenbijeenkomst  
(aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis) 
onder meer vaststellen verkiezingsprogramma 
 
31 oktober teambuildingsbijeenkomst 
(9.00-14.00 uur in de Ijsseldijkkerk) 
 
24 november ledenbijeenkomst  
(aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis) 
onder meer vaststellen kandidatenadvieslijst 
 
 

Noteert u deze data vast in uw agenda! 
 

 
We wensen alle leden 

een prettige 
vakantieperiode toe! 

 
 


