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Van het bestuur 
 
Doorstart 
Ondanks een flinke nederlaag voor het CDA, maken 

we met een flink aantal ministers toch weer deel uit 

van de regering. Dit heeft wel heel wat losgemaakt 

onder de leden. Ook lokaal, binnen onze eigen af-

deling, leek een einde in zicht van het huidige be-

stuur. Een beetje zwaar aangezet om het te laten 

passen bij de titel van mijn tekst. Tijdens de afgelo-

pen algemene ledenvergadering heeft ook de me-

dedeling vanuit het bestuur wat losgemaakt onder 

de leden.Tjitske Wierenga en Corrie de Graaf heb-

ben beiden toen aangegeven te willen stoppen. 

Voor mij zou het dan ondoenlijk worden door te 

gaan. In de vorige nieuwsbrief heb ik aangegeven 

met een aantal leden en een CDA-consulent te zul-

len werken aan vervanging. We mogen weer dank-

baar zijn, dat dit lijkt te zijn gelukt.  

Een drietal leden heeft aangegeven om via het be-

stuur de afdeling te willen steunen. Marjan Tromp, 

Ton Willemse en Reinier Lissenberg zullen zich in 

deze nieuwsbrief voorstellen. 25 oktober zullen ze 

aanwezig zijn op de ledenvergadering voor de pro-

vinciale verkiezingen en 23 november kunnen ze tij-

dens de algemene ledenvergadering door de leden 

worden aangesteld. Het bestuur zal dan met Victor 

Meertens en mij bestaan uit 5 leden. Ik zal voorlopig 

als voorzitter blijven fungeren. Tegenkandidaten 

kunnen met motivering tot 20 november bij het be-

stuur worden ingediend. 

Met onze CDA-consulent Arie Slob hebben we ge-

sproken over de taken en ambities. Eerder hebben 

we binnen de afdeling al leuke bijeenkomsten ge-

had over wat we als CDA in Krimpen zouden “moe-

ten”. Met diverse leden hebben we vele (campag-

ne)activiteiten ondernomen. De aankomende 3 à 4 

jaar zullen we wat mij betreft deze campagne ver-

duurzamen zodat we als CDA in Krimpen goed be-

kend blijven staan en men onze uitgangspunten en 

programma kent. Na aanstelling van het nieuwe be-

stuur zullen we in samenspraak met de fractie een 

plan opstellen en aan de leden voorleggen. 

Ik hoop u allen weer te zien.  

 

Jeroen van den Broek,  voorzitter afdeling 

Van de fractie 
 

Een nieuw evenwicht tussen schaven en 
stellen 
De begroting 2011 van onze gemeente is inmiddels 

op onze deurmat gevallen en we zijn als fractie be-

gonnen met het bestuderen van dit belangrijke do-

cument. 

Wat ons als eerste opvalt, is dat er gekozen is voor 

een andere manier van begroten. Wij hebben als 

CDA-fractie de afgelopen jaren steeds geroepen dat 

de begroting in eerste instantie moet uitgaan van de 

jaarrekening van het voorgaande jaar, terwijl men 

steeds uitging van de jaarschijf van de begroting. 

Eindelijk is er dan eens naar ons geluisterd denk je 

dan en je voelt een bepaalde tevredenheid opko-

men. Deze begrotingssystematiek wordt nu be-

schreven als: “we hebben de lucht eruit gelaten”. 

Maar daarna is er eigenlijk niet zoveel meer ge-

beurd. 

Het coalitie-akkoord van deze nieuwe coalitie met 

de titel “Naar een nieuw evenwicht” voorzag in een 

totale bezuiniging van 2,5 miljoen, waarvan 1,5 mil-

joen was ingevuld en de rest moest het college zelf 

maar bij elkaar zien te krijgen. Bij nadere bestude-

ring van die aanvankelijk 1,5 miljoen bleek al gauw 

dat hier de zogenaamde kaasschaafmethode was 

toegepast. Overal een beetje af, zodat het overal 

pijn doet en er geen werkelijke besluiten hoeven te 

worden genomen. 

Deze visie werd door het college overgenomen. Ze 

gaven het collegeprogramma dezelfde naam n.l. 

“Naar een nieuw evenwicht” en lieten zich verder 

niet uit over eventuele bezuinigingen. 

Het resultaat is nu zichtbaar in de begroting. In 

hoofdlijnen komt het erop neer dat “de lucht eruit 

gelaten is” en werkelijke bezuinigingen nauwelijks 

zijn gevonden en hiervoor dus maar een aantal zgn. 

stelposten opgenomen zijn, die dan later nog inge-

vuld dienen te worden. Hierdoor wordt deze begro-

ting dus een volstrekt vaag verhaal waar je als raad 

niets mee kan. Er is uitgegaan van het meest nega-

tief denkbare scenario, zodat er een soort legitimiteit 

ontstaat voor het korten op allerhande subsidies en 

voorzieningen zonder dat er werkelijke keuzes wor-

den gemaakt.  
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Wel duidelijk is een keuze voor het afbouwen van 

cultuursubsidies en een keuze voor, zoals het er let-

terlijk staat: “amateuristische kunstbeoefening”. He-

laas moeten we constateren dat deze begroting niet 

kunstzinnig is, maar verder wel een voorbeeld van 

datgene dat men hiermee voor ogen had n.l. de be-

vordering amateurisme. 

We zullen in onze Algemene Beschouwingen uitge-

breider aandacht besteden aan onze bezwaren te-

gen deze begroting en op een aantal onderwerpen 

een tegenbegroting voorstellen. 

U zult hierover nog nader worden geïnformeerd tij-

dens een van de volgende ledenbijeenkomsten, 

waarbij we dan graag ook met u hierover willen dis-

cussiëren. 

 

Piet Moerland, fractievoorzitter 

 

Agenda 
 

Ledenbijeenkomsten: 

Maandag 25 oktober 20:00 uur gemeentehuis: 

Op de agenda staat: De Provinciale Statenverkie-

zingen 2 maart 2011. U hebt de mogelijkheid om 

amendementen voor het verkiezingsprogramma en 

een schriftelijke stem over de advieslijst in te die-

nen. Deze stukken zijn inmiddels gemaild en evt. op 

te vragen bij het bestuur. 

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn en toch willen 

amenderen, mailt u dan uiterlijk 25 oktober naar Je-

roen van den Broek. jeroenvandenbroek@tele2.nl 

 

Dinsdag 23 november 20:00 uur gemeentehuis: 

algemene ledenvergadering. Onderwerpen: wisse-

ling bestuursleden, gemeentelijke herindeling en te-

rugkoppeling algemene beschouwingen. 

 

Even voorstellen 
 
Marjan Tromp 
 

Ik ben Marjan Tromp – de Graaff (63). Wij wonen nu 

met veel plezier 2 jaar in Krimpen aan den IJssel. 

Op andere plaatsen waar we hebben gewoond heb 

ik veel bestuurswerk gedaan, van peuterspeelzalen 

tot verzorgingshuizen en ook CDA bestuur. Ik ben 

sinds kort lid van het WMO-beraad. Ik wil een jaar 

meedenken met het CDA bestuur. Ik wil geen speci-

fieke taak, maar voel me wel verantwoordelijk voor 

het goed functioneren van het bestuur. Ik ben blij 

dat er een enthousiaste (steun) fractie is. Er komen 

weer verkiezingen aan, ook daar moet e.e.a. voor 

georganiseerd worden. 

 

Reinier Lissenberg 
 
Ik ben Reinier Lissenberg, geboren 1971 te Rotter-

dam. Het grootste deel van mijn jeugd heb ik door-

gebracht in de Krimpener-

waard. Ben een 10-tal jaren 

uit de polder geweest, en 

sinds begin 2008 woonach-

tig in Krimpen. Ben trotse 

(stief)vader van 5 kinderen 

in de leeftijd 1 tot 11. Samen 

met mijn vrouw en kinderen 

hebben we het hier erg naar 

ons zin.  Om mijn steentje bij 

te dragen aan het leven in 

Krimpen, wil ik, gecombi-

neerd met de politieke inte-

resse, mij graag actief inzetten voor het CDA. 

 

Ton Willemse 
 
Mijn naam is Ton Willemse, 66 

jaar. Ik ben vanaf 1 januari 

1968 ondernemer accountant-

belastingadviseur.  

Ben altijd al geïnteresseerd 

geweest in de politiek, vroeger 

K.V.P thans CDA. 

Nu ik wat meer vrije tijd ga 

krijgen wil ik me thans inzetten 

voor het CDA Krimpen. 

 

 

De vier vragen aan …  
Nellie Lindeman  

 
Waarom heb je gekozen voor het CDA? 
Ik ben opgegroeid in een katholiek gezin. Mijn vader 

was heel actief en betrokken binnen de kerk en de 

KVP. Dat maak je mee en blijft je bij, en eigenlijk 

was het dan ook heel vanzelfsprekend voor mij om 

voor het CDA  te kiezen. 
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Zijn je beweegredenen nu nog terug te vin-
den? 
Aan de juistheid van mijn beslissing heb ik nooit ge-

twijfeld, hoewel ik het niet altijd met alles eens ben. 

Maar ook daar is ruimte voor bij het CDA. 

 
Op welke punten ben je trots en op welke 
ben je teleurgesteld? 
Op dit moment kan ik nog niet zeggen dat ik trots 

ben op de wijze waarop het CDA nu in het kabinet is 

gekomen; met gedoogsteun van de PVV. Maar ik 

geef ze het voordeel van de twijfel. Over de inzet 

van onze fractie kan ik niet anders dan tevreden 

zijn.  

 
Wat zou je graag door de fractie gereali-
seerd willen zien? 
Met het oog op de bezuinigingsplannen hoop ik en 

vertrouw ik er ook op dat de fractie de vinger aan de 

pols houdt, zeker wat betreft de zwakkeren in onze 

samenleving. 

 

In Memoriam Peter de Ridder 
 

Volledig onverwacht eindigde op 20 mei het leven 

van een zeer aimabel mens. 

 
 

Peter de Ridder (geboren 28 januari 1923) was ac-

tief op vele gebieden, en had naast zijn werk een 

langdurige carrière bij de KVP en het CDA opge-

bouwd. Was voorzitter van de plaatselijke KVP-

afdeling geweest, daarna lid van het CDA afde-

lingsbestuur, nog adviseur van de CDA-fractie van 

Provinciale Staten en columnist  “van de Konings-

kade” in het afdelingsblad, kortom  een lange staat 

van dienst. 

Peter deed wat in zijn ogen nodig was, binnen de 

partij, de parochie, de KABO en later ook bij de ver-

zorging van zijn vrouw die hem na een lange ziekte 

ontviel. Was dat al een grote klap voor hem, hij 

kreeg nog een grote dreun na het verongelukken 

van kleinzoon Sander. 

Hij sloeg zich er door heen en probeerde alleen de 

draad weer op te pakken. Toen hij, mede ook door 

zijn gevorderde leeftijd gezondheidsproblemen 

kreeg die zijn functioneren belemmerden, vond hij 

het  tijd zijn activiteiten te stoppen. 

Dat wilde overigens niet zeggen dat daarmee tege-

lijkertijd zijn belangstelling voor zijn omgeving ver-

dween, verre van dat. Hij was zelfs nog aanwezig 

op de laatst gehouden ledenvergadering. 

 

Net nadat hij 20 mei – hij lag voor een kleinigheidje 

in het ziekenhuis zei hij zelf – zijn zoon telefonisch 

de mededeling deed dat het goed ging en eigenlijk 

wachtte op het bericht dat hij weer naar huis kon, 

kwam de mededeling dat hij stilletjes was ingesla-

pen. 

 

Na een hoopgevende dienst in De Bron heeft Peter 

bij zijn grote liefde Erna zijn laatste rustplaats ge-

vonden. Het CDA mag dankbaar zijn voor Peter de 

Ridder en wat hij voor de partij heeft betekend. 

Familie en vrienden zijn een heerlijk en eerlijk mens 

kwijt. We zullen hem missen. 

 

Corry van Aalst 

 

Nieuwe Website 
 

De komende weken wordt met hulp van een en-

thousiast CDA-bestuurslid uit Alkmaar:  

Mike Oudejans , de website vernieuwd en aange-

past aan de landelijke ‘look’. Deze overgang van de 

huidige site naar het nieuwe zat overigens al in de 

pijplijn. 

 
 

De overgang heeft helaas wel tot gevolg dat het 

domeinadres gaat wijzigingen. 

van  www.krimpenaandenijssel.cda.nl  naar 

www.cda.nl/krimpenaandenijssel 
 


