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Beste CDA leden, 

 
Hierbij al weer de éénentwintigste editie van de CDA Nieuwsbrief. In 2015 zijn we 
begonnen u meer op hoogte te brengen van het wel en wee in de fractie en de zaken 
waarin wij in Lisse het verschil trachten te maken. Met de informatie in deze 
Nieuwsbrief hopen we aan de oproep van veel leden te voldoen. We zorgen er dan 
ook voor dat we daadwerkelijk “echt nieuws” melden. Veel leesplezier!  

Rob van Reisen, eindredacteur (0252-417275). 

             

Raadsvergadering Februari 

Naast de beëdiging en installatie van de heer C.P. Schrama als raadslid voor Nieuw Lisse, de 

tijdelijke vervanging van raadslid B.A. van Santen van de SGP-CU fractie die vanwege 

gezondheidsredenen voor een periode van 16 weken vervangen wordt door de heer J. Nuis en het 

afscheid van raadsgriffier mevrouw M. Verhoev, werd er maar 1 onderwerp echt besproken. 

 
Een motie vreemd aan de orde van de dag die namens de fracties van de VVD, CDA en PvdA-GL 

werd ingediend door Wim Slootbeek.                                                                                             

De motie riep  het college op tot onderzoek naar de haalbaarheid van een 

duurzaamheidsmaatschappij.                                                                                                                                                     

In  de gemeente Teylingen is dit al in gang gezet en hoe logisch zou het zijn om het onderzoek te 

verbreden tot de gemeenten Teylingen en Lisse.                                                              
Op het gebied van duurzaamheid hebben we in Lisse een hoog ambitieniveau  vastgesteld en we 

hebben niet voor niets gekozen voor “ambtelijke samenwerking”.                                                             

Het leek ons dus vanzelfsprekend om beide beleidsterreinen te combineren.                               

Daar dachten de coalitiepartijen anders over.                                                                                           

Hoewel zij de meerwaarde van een duurzaamheidsmaatschappij wel inzagen, vonden zij dat we 
het onderzoek in Teylingen af moeten wachten en aan moeten haken als daar iets positiefs uit 

komt.                                                                                                                                     

M.a.w. we gaan lekker meeliften.                                                                                                                      

Wat ons betreft is dat jammer gezien het feit dat er in Teylingen ambtelijke tijd in wordt gestoken 

die we, na een positieve uitkomst, in Lisse nog eens dunnetjes over gaan doen. Zonde van de tijd 

en energie.                                                                                                             
Bovendien gaat het voorbij aan de insteek van de “ambtelijke samenwerking” nl. we gaan niet 

allemaal hetzelfde wiel uitvinden.                                                                                                             

We hebben de coalitiepartijen helaas niet kunnen overtuigen en na de toezegging van wethouder 

De Roon dat, als het onderzoek in Teylingen positief is, hij de raad van Lisse zal voorstellen om 



ook mee te doen aan de duurzaamheidsmaatschappij, hebben we, na een korte schorsing voor 

overleg met de indieners, besloten om de motie in te trekken. 

“We laten Teylingen lekker fietsen en wij springen later wel achterop” is de opvatting van de 

coalitiepartijen. 

Wat ons betreft een mooi voorbeeld van hoe de coalitie aankijkt tegen de “ambtelijke 

samenwerking”.  

  

Informatie: Gerrit Meiland 0252-210730; g.m.meiland@planet.nl 

CDA-fractie gaat ook in 2017 door met inloopspreekuur 
 
De CDA-fractie Lisse wil zo dicht mogelijk bij de burgers staan. Daarom organiseert de CDA-

fractie maandelijks op elke eerste donderdag van de maand voor alle burgers van de gemeente 

Lisse van 19.00 uur tot 20.00 uur een inloopspreekuur in het Paus Franciscus Huis, Heereweg 

271 (naast de Agatha kerk).  
Door gebruik te maken van dit inloopspreekuur kunt u bijvoorbeeld aan ons vertellen wat u dwars 

zit, wat u goed vindt gaan of juist niet, welke ideeën u heeft over bepaalde onderwerpen of waar u 

verbeterpunten ziet voor de gemeente Lisse. Wilt u aan de CDA-fractie uw mening geven of heeft u 

een vraag: Kom naar ons inloopspreekuur. De resterende data voor het inloopspreekuur voor dit 

politieke kalenderjaar zijn: 2 maart, 6 april (deze avond zal in het teken staan van de nieuwe 
wijze van uw afval inzameling !!), 11 mei en 1 juni. 

 

Informatie: Marianne Bergman 0252-214942; mwjbergman@ziggo.nl 
& Rob van Reisen 0252-417275; vanreisenpartners@gmail.com 

 

Tweede Kamer Verkiezingen 
 
Het zal u vast niet ontgaan zijn dat er op 15 maart aanstaande Tweede Kamer verkiezingen zijn. 

Ook voor Nederland een belangrijke dag waarbij we als CDA weer de nodige stemmen c.q. zetels te 

winnen hebben !! De komende paar weken staan bol van campagnes en we raden u aan met name 
de Website en Nieuwsbrieven van het CDA goed te volgen om te bepalen waarbij u aanwezig wilt 

zijn. We rekenen uiteraard weer op uw steun (hang allemaal uw CDA poster op svp !) en een goede 

stembus opkomst en dito uitslag voor het CDA !! 

Vandaag waren we als Lisse te gast bij CDA Nootdorp – Pijnacker alwaar we met Mona Keijzer 

hebben gediscussieerd en de overdracht van de CDA caravan hebben meegemaakt. Hieronder 
enkele foto’s van deze - ondanks de regen en wind - fraaie dag. 

 

Informatie: Bestuur 

 

    
 
 
 
Vriendelijke groet, 
Redactie CDA-afdeling Lisse 

Mailadres: redactie nieuwsbrief: vanreisenpartners@gmail.com 

Zie ook www.cda.nl/lisse 
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