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Van de redactie 

 
Het is een goede gewoonte om in de maand december een ledenblad uit te 

geven. December is de tijd van terugblikken en  ook van vooruitzien naar het 

nieuwe jaar. 

 

De begrotingsbehandeling is achter de rug en Marcel ’t Hart vertelt ons hoe het 

er voorstaat met het huishoudboekje van de gemeente. Jaap Poldervaart heeft 

een stukje geschreven met het onderwerp “Wat je raakt”. Boeiend en leerzaam. 

Ook wijst Jaap ons op de nieuwjaarsreceptie van 9 januari 2020 in gebouw De 

Hoofdzaak aan de P.C. Hooftlaan. Altijd gezellig en volop gelegenheid om 

elkaar een goed nieuwjaar en een succesvol CDA toe te wensen.  

 

Mehmet Cicek laat ons in zijn bijdrage een dag uit zijn leven zien. Hoe zo’n dag 

er bij hem uitziet? Leest u zelf maar. Ook een inzending van Abdel Kechouh. 

Abdel is Pedagogisch medewerker in de kinderopvang. Een bevlogen inwoner 

van Maassluis met veel ambitie. Henrike Heijboer is naar het congres van het 

CDA geweest. Het congres van de boeren, van de stikstof, van de vele regels. 

Maar er kwamen ook vele andere onderwerpen aan de orde. Henrike vertelt er 

over. Mohammed Faris vertelt over zichzelf en wat hem bezig houdt. U leest 

wat hij mee heeft gemaakt en wat hij belangrijk vindt. Fred Voskamp vertelt, 

hoe kan het ook anders, over zijn werkzaamheden voor Maassluis. Zijn naam 

komen we trouwens ook regelmatig in De Schakel tegen als er weer een 

bepaalde activiteit aan de orde is. Ook in deze bijdrage de naam van Constand 

Wassink. Hij schrijft over de gehouden Bijbelquiz. En jawel, Constand was weer 

de winnaar. Proficiat Constand. Martin Boekestijn praat niet alleen als raadslid 

over duurzaamheid, maar brengt het ook zelf in de praktijk. Corine Bronsveld 

en Bart Zandman besteden in hun bijdragen veel aandacht aan de kersttijd. En 

dat is een mooie afsluiting voor dit ledenblad. 

 

Voor mij was dit de laatste keer dat ik de redactie verzorgde. Ongetwijfeld zal 

een nieuwe redacteur met plezier dit interessante werk oppakken. 

 

Alvast een goed 2020 toegewenst  en een hele fijne zinvolle kerst. 

 

Frits Zandman 
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Wat je raakt 

 

Iedere dag is er wel iets wat je raakt of verrast, de beelden en berichten van ver 

weg en dichtbij kleuren je leven en stemming. De laatste weken (maanden, 

jaren) lijkt het wel alsof we in een steeds onstabieler land en wereld leven. Ik 

merk aan mijzelf dat de onrust me minder loslaat en bezorgdheid, ongerustheid 

toeneemt. 

En dan zal je maar secretaris-generaal van de Verenigde Naties zijn, zou je dan 

nog wel slapen? Naar aanleiding van de "wereldwijde golf van protesten die we 

zien" riep secretaris-generaal Guterres van de VN leiders wereldwijd op te 

luisteren naar de betogers. "Met onrust in de levens van mensen komt de rust 

in de straten niet dichterbij." Hij schetste de vele conflict en protestplaatsen in 

de wereld, en als je je ogen dicht doet zie je de beelden zo voor je. En zelf 

kunnen we onze landelijke geluiden (boeren, bouwers, onderwijzers, 

verplegers, jeugdzorgers …..) er zo aan toevoegen. "Elke situatie is uniek", 

benadrukte Guterres, maar volgens hem hebben alle betogingen met elkaar 

gemeen dat het vertrouwen tussen de burger en de politieke orde afneemt. "Dit 

is een groeiende bedreiging voor de samenleving.". "De wereld worstelt met de 

negatieve effecten van globalisering en nieuwe technologieën, waardoor de 

ongelijkheid binnen samenlevingen groeit. Zelfs waar niet geprotesteerd wordt, 

voelen mensen zich gekwetst en willen ze gehoord worden." Guterres wil dat er 

gewerkt gaat worden aan "eerlijke globalisatie, betere sociale banden en de 

klimaatcrisis". "Met solidariteit en slim beleid kunnen leiders laten zien dat ze 

het snappen - en het pad tonen naar een eerlijkere wereld." In zijn oproep 

onderstreepte Guterres meteen dat geweld - van welke kant dan ook - nooit 

gelegitimeerd is. Overheden moeten terughoudend optreden, demonstranten 

moeten van hem het vreedzame voorbeeld van Gandhi of Martin Luther King 

volgen.  

 

Zijn analyse en boodschap raakte mij. Kort na bovenvermelde oproep 

verscheen er het CDA visiedocument ‘zij aan zij’ van ons Wetenschappelijk 

Instituut. Het kan je niet ontgaan zijn gezien de vele media aandacht, stevige 

krantenkoppen en direct al discussie op het CDA congres van 9 november. 
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Ik zie wel parallellen in de oproep van Guterres en het visiestuk. En ben blij met 

het initiatief van onze partij tot nieuwe maatschappelijke keuzes en de brede 

uitnodiging tot discussie daarover. ‘Waarden boven winst’ en zoeken naar 

‘nieuwe gemeenschappelijkheid’, ‘weg van polarisatie en lawaai-papagaaien’. 

Ook wij zullen met dit stuk aan de slag gaan en het kan ons zeker helpen bij 

onze worstelingen plaatselijk en landelijk. Denk en doe mee dus! En mooi dat 

het CDA daar handvatten voor aanreikt. 

 

Waarom lid van een politieke partij en waarom juist het CDA? Daarom dus, 

omdat het CDA kiest voor een ‘zij aan zij’ maatschappij, rekening houdend met 

elkaar en waar iedereen telt, niet weglopend voor verantwoording en moeilijke 

keuzes. Niet eenvoudig wel noodzakelijk.  

 

Op weg naar kerst en nieuwjaar mogen we ook weer even wat gas terugnemen, 

en ik hoop dat het je lukt om dat te doen. En zeker onze gemeenteraadsleden 

en wethouders gun ik dat van harte! In de stad zal er wel wat extra reuring en 

drukte zijn als de EO met zijn camera’s en microfoons zich op Maassluis richt. 

Het thema eenzaamheid, daarbij betrokken vrijwilligers, mantelzorgers en spil 

organisaties zoals het Leger des Heils en Voedselbank zullen zeker in beeld 

komen en ik ben heel benieuwd wat dat allemaal los kan maken. Het 

confronteert ons in ieder geval met onze eigen positie en rol in het omzien naar 

elkaar. Als CDA zullen we ook weer tijdens de Kerstmarkt in het centrum op 

zondag 15 december in actie komen. Mooi stukje vrijwilligerswerk om naar uit 

te kijken. 

 

Volgend jaar herdenken we 75 jaar bevrijding. Nederland viert 75 jaar vrijheid. 

Een tijdelijk Holocaust-monument ‘levenslicht’, met 104 duizend lichtgevende 

stenen, verspreidt in ons land, vormen dan een indrukwekkend interactief 

monument. Ze verwijzen naar de 104 duizend uit Nederland gedeporteerde 

Joden, Sinti en Roma. Veel om bij stil te staan, veel wat je raakt en om dankbaar 

voor te zijn. Ook veel uitdagingen om met elkaar aan te gaan.  

 

Goede kerstdagen gewenst en voor het nieuwe jaar alle goeds. En allen tot 

ziens op onze nieuwjaarsbijeenkomst 9 januari.  

 

Jaap Poldervaart   
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Kerst 

 
December is een feestelijke maand. Waarin we met elkaar van Sinterklaas, naar 

het kerstfeest naar Oud & Nieuw toeleven.  

 

Een maand waarin kinderen nog een krappe week van Sinterklaas genieten, we 

twee dagen met kerst vieren en op Oudejaarsavond hardop de laatste seconden 

van het jaar aftellen. December is een maand vol momenten die je wilt delen 

met elkaar. Een maand die zich onderscheid van alle andere maanden. Het is 

een maand die je ziet, hoort en misschien je meer laat voelen dan andere 

maanden. Om december kan je niet heen.  

 

We gaan van pepernoten en marsepein, naar gourmetten en kalkoen om te 

besluiten met een stevige oliebol met poedersuiker.  December is zichtbaar in 

de lichtjes binnen en buiten die in het donker schitteren, december laat zich 

horen in de kerstmuziek die overal klinkt.  

 

En waar de één geniet van dit alles, kan december met alle feestelijkheden ook 

pijnlijk confronterend zijn. Voor gezinnen die van weinig geld rond moeten 

komen, die het iedere maand net kunnen redden om alle rekeningen te betalen. 

Ook voor hun kinderen moet het een echt feest zijn, maar dat kan ook spanning 

geven in hoe dat financieel moet. Wanneer je afscheid  hebt moeten nemen van 

iemand die je niet kan missen, is de afwezigheid tijdens kerst zo pijnlijk 

aanwezig. En aftellen is mooi als je het gevoel hebt tijd te hebben, maar 

wanneer je weet dat je die tijd niet hebt. Wat doet het aftellen van de laatste 

secondes van het jaar dan met je? 

 

We kunnen verdriet of problemen bij anderen niet voorkomen, niet wegnemen. 

Wel kunnen we er voor elkaar zijn. Oog hebben voor niet alleen de 

feestelijkheden, maar ook voor een ander die de lichtjes ook ziet branden, maar 

het licht niet voelt. Dat maakt verdriet of zorgen misschien niet minder, maar 

geeft wel het gevoel dat jouw zorgen en verdriet gezien worden.  
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Als gemeente proberen we inwoners zo goed mogelijk in moeilijke periodes te 

ondersteunen. Door organisaties te ondersteunen die zorgen dat ook kinderen 

uit gezinnen waar het financieel moeilijk is sinterklaascadeautjes kunnen 

krijgen. Door ruimte te bieden in december om op de begraafplaats samen stil 

te staan en te herdenken van wie we afscheid hebben moeten nemen. Door 

hulp en ondersteuning thuis te bieden wanneer het nodig is.  

 

Maar een gemeente, een organisatie neemt verdriet niet weg. We lossen pijn 

niet op. Wel kunnen we juist deze maand nog meer uitdragen oog voor elkaar 

te hebben, te kijken naar wat niet zichtbaar is.  

 

Met het Kerstfeest in de Stad, is er dit jaar extra aandacht voor eenzaamheid. 

Grote aandacht voor de betekenis die zit in kleine dingen die mensen voor 

elkaar doen. En alleen door met elkaar hier ook na kerst en de jaren die volgen 

aandacht te blijven geven, kunnen we samen er zijn voor een ander die zich in 

zijn zorg en verdriet alleen voelt. Niet om pijn weg te nemen, maar om de pijn 

te erkennen. Oog te hebben voor zorgen. Er te zijn. 

 

Ik wens iedereen goede kerstdagen en hoop u op de nieuwjaarsreceptie 

persoonlijk te ontmoeten. 

 

Corine Bronsveld 
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De dag na de begrotingsbehandeling 

Het is de dag na de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad als ik dit schrijf. 

Het zonnetje schijnt door de ramen van de vierde verdieping van het stadhuis 

mijn kamer in. De gaten in mijn agenda zorgen er vandaag voor dat er een paar 

momenten zijn dat ik even kan wegdromen terwijl ik dit stukje schrijf. 

 

De bladeren aan de bomen kleuren al wat gelig en omdat het windstil is staan 

de windmolens aan de overkant van de waterweg stil. Op de achtergrond is het 

geluid te horen van de grasmaaier die waarschijnlijk aan 1 van zijn laatste 

rondes door de stad bezig is. De metro schuift door het beeld heen onderweg 

naar halte Maassluis West. Wie had kunnen bedenken dat het alweer bijna 6 

weken geleden is dat hij voor het eerst met passagiers reed. 

 

De heistelling op het Balkon heeft plaats gemaakt voor de langzaam 

omhoogkomend ruwbouw van een nieuwe fase woningen. Het rechtstreekse 

zicht op de Waterweg is dan wel weg, de schepen die voorbijkomen zijn nog 

goed te zien. 

 

Op de vierde etage is het rustig. Bezoekers lopen voorbij onderweg naar hun 

afspraak. Telefoontjes om nieuwe afspraken te maken worden gevoerd. 

Verderop in het stadhuis is iedereen alweer drukdoende om de nieuwe moties 

uit de begrotingsraad tot zich te nemen en te bedenken hoe deze uitgevoerd 

kunnen worden.  

 

In mijn portefeuille gaan we het komende jaar aan de slag met de 

wegenstructuurvisie, het laadpalenbeleid en het parkeerbeleid.  Hoe gaan we 

om met fietsparkeren in de binnenstad en hoe krijgen we Maassluis fleur- en 

kleurrijk? 

 

Ondertussen gaan de gewone dagelijkse zaken ook gewoon door. Op het 

gebied van onderwijs zijn we op de achtergrond bezig met de huisvesting en 

starten we met speciale projecten om alle kinderen een nog betere start te 

bieden. 
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Dagelijks zijn 10-tallen medewerkers op pad om de buitenruimte te 

onderhouden en het afval te verwerken. Het wegenonderhoud gaat gewoon 

door en in deze wintertijd is er extra aandacht voor de openbare verlichting. 

Maassluis ligt er goed bij en iedere dag maken we Maassluis een beetje mooier. 

Het is mooi om daar een bijdrage aan te mogen leveren. 

 

Het is misschien wat vroeg als ik het op schrijf, maar ik wens u allen een fijne 

periode toe, met voldoende tijd waarin u met uw dierbaren samen kunt genieten 

van elkaar en van al het moois wat Maassluis te bieden heeft. Gezegende 

Kerstdagen en een heel mooi 2020! 

 

Fred Voskamp 
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Een bevlogen inwoner met veel ambitie 

We leven in een maatschappij waarin een hoop zaken zich in een rap tempo 
ontwikkelen. Het gaat goed met Nederland. De economie draait op volle toeren 
en de prognose geeft aan dat dit de komende jaren aan zal blijven. Een prima 
vooruitzicht. Toch is er krapte op de arbeidsmarkt. Er is niet alleen meer 
werkgelegenheid, er is ook een hogere werkdruk. Er zijn verschillende branches 
waar dit zorgelijk is, denk aan de zorgbranch waar men te maken heeft met een 
tekort aan personeel. Er is behoefte aan meer onderwijsleerkrachten, meer 
verpleegkundigen, meer pedagogisch medewerkers, meer ICT’ers, meer 
vrijwilligers etc.. Kortom er is meer behoefte aan extra handen in verschillende 
branches. De werkdruk is aanzienlijk hoger dan voorheen. Het staken lijkt een 
landelijke trend geworden. De ene staking na de andere staking volgt. De 
boeren, de bouwbranche, de ziekenhuizen, het openbaar vervoer, het onderwijs 
uiten hun ongenoegen over diverse zaken. Allen komen ze op voor hun rechten. 
 
Onlangs ben ik verkozen tot leraar van het jaar van Rotterdam, uit de categorie 
pedagogisch medewerker. Het is niet alleen een prachtige prijs, maar vooral 
ook een eer. Het is een mooie waardering voor het harde werken. In de 
afgelopen decennia ben ik werkzaam geweest in de kinderopvang. Daar stond 
mij een uitdaging te wachten, namelijk het opzetten en implementeren van een 
eigen sportteam. Een sportteam wat zich niet alleen inzet op 
kinderdagverblijven, overblijf en buitenschoolse opvang. Ook daarbuiten wordt 
het sportteam ingezet op sportverenigingen, wijkverenigingen en basisscholen. 
Het opzetten van het sportteam is met succes verlopen. Doelen worden 
ruimschoots behaald. De klanttevredenheid onderzoek scoort hoger, meer 
mannen zijn werkzaam in de kinderopvang en je onderscheidt je van anderen. 
Er is mij gevraagd of ik het sportteam landelijk wil uitbreiden, dat geeft aan dat 
er dus animo is in meerdere gemeentes. Een aantal van die gemeentes zijn 
Wassenaar, Breda, Amsterdam, Voorschoten, Tilburg, Utrecht en nog veel 
meer.  
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Als geboren en getogen Maassluizer heb ik veel zien veranderen in de stad. 
Zelf kom ik uit een gezin van 9 personen waar 1 ouder de kostwinnaar was. Op 
mijn 12e ben ik pas lid geworden van een sportvereniging. Tijdens elke 
schoolvakantie, keek ik  er elke dag naar uit om weer naar school te gaan. Dit 
was vooral om dat er heel weinig te doen was in de vakantie. Ik gun iedereen 
een mooie en leuke jeugd, omdat ze daar recht op hebben. Vanaf mijn 14e ben 
ik al maatschappelijk betrokken in Maassluis. Van sportdagen tot sponsorlopen, 
van huiswerkbegeleiding tot jongerenavonden, van jongerenwerker tot 
ouderensport. Samen met mijn vriend, Khalid Fares, hebben wij recentelijk het 
initiatief genomen om iets moois te organiseren. Wij wilden iets organiseren 
waar de jeugd naar zou uitkijken. Iets organiseren waardoor wij Maassluis meer 
op de kaart zouden zetten en de sociale cohesie zouden versterken. Een 
initiatief waarbij wij meerdere betrokkenen met elkaar wouden verbinden door 
met elkaar te gaan samenwerken. Hieruit is het zomerprogramma Kids 
Olympics ontstaan. Het zomerprogramma bevalt enorm bij de kinderen, ouders, 
partners, gemeente en vrijwilligers. De ambitie is om dit uit te breiden naar 
meerdere schoolvakanties in verschillende gebieden. Daarnaast hebben wij 
veel meer te bieden en zien wij voldoende mogelijkheden wat Maassluis alleen 
maar aantrekkelijker zou maken. 
 
Het is interessant om met mijn mede stadbewoners in gesprek te gaan over de 
hedendaagse zaken. Er komen verschillende onderwerpen aan bod waar we 
met zijn allen wat aan kunnen doen. De Maassluise inwoners kunnen het 
verschil maken. In een diverse stad als Maassluis zijn er veel talenten die iets 
kunnen toevoegen aan de 
leefbaarheid in de wijken. Er 
zijn veel meer jongeren die 
vrijwilligerswerk kunnen 
verrichten, maar niet de juiste 
begeleiding hier voor krijgen. 
De jongeren zijn de nieuwe 
toekomst en kunnen de 
ouderen goed ondersteunen. 
Ook de ouderen kunnen een 
vrijwillige bijdrage leveren 
aan de stad en kunnen voor 
de jongeren een 
inspiratiebron zijn. Het is niet 
alleen met elkaar, maar ook 
voor elkaar. Samen sta je 
immers sterker! 
 
 
| Abdel Kechouh 
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Huishoudboekje 

Voor een huisboekje heb je een inkomsten en een uitgavenkant. In het 

inkomstengedeelte zit voor de gemeente de uitkering van het gemeentefonds 

en dat is ook meteen de grootste inkomstenbron. De landelijke overheid heft 

belastingen en een deel daarvan wordt doorgesluisd naar de gemeenten. De 

hoogte daarvan kan variëren van jaar tot jaar. De afspraak is namelijk dat deze 

uitkering gekoppeld is aan de landelijke overheidsuitgaven. Concreet betekent 

het dat als de landelijke overheid meer geld uitgeeft, dat ook tot meer geld in 

het gemeentefonds betekent. Bijvoorbeeld als er veel wordt geïnvesteerd in 

defensie of infrastructuur, dat dit een positief effect heeft op de gemeentelijke 

financiën. Het systeem heet “trap-op-trap-af” en net in dat laatste deel van die 

naam, “trap-af” knelt het op dit moment. De investeringen op landelijk niveau 

zijn achtergebleven om diverse redenen, maar dat betekent wel dat het 

gemeentefonds ook minder gevuld werd. Als gemeente ontvingen we daardoor 

minder geld. In mei ontvingen de gemeentes dit bericht en dat betekende dat 

de voorgenomen plannen maar ook huidig beleid moest worden omgebogen na 

de kadernota in de richting van de begroting. In september ontvingen we als 

gemeente opnieuw bericht, dat de uitkering uit het gemeentefonds voor een 

groot deel weer terug gebogen zou worden. Een groot deel van de ombuigingen 

voor jaar 2021 en verder bleken daardoor niet nodig. Gelukkig maar, maar 

hoofdbrekens genoeg daarover. Bezuinigingen die de levendigheid van de stad 

raken, zijn verre van leuk en demotiveren de inwoners en vrijwilligers die samen 

veel mogelijk maken. 

 

Naast de uitkering uit het gemeentefonds was er nog een dossier dat tot 

hoofdbrekens leidde. In 2015 zijn de jeugdzorg en de WMO gedecentraliseerd. 

De zorgtaken die eerder op provinciaal niveau danwel landelijk niveau een plek 

hadden, werden door de gemeenten overgenomen. Het vertrouwen in de 

gemeenten was groot, immers wij zijn het die dichterbij de mensen staan en de 

zorg beter kunnen herkennen en structureren. Dat vertrouwen werd gevoeld, 

maar tegelijk ging dat ook gepaard met een opgelegde bezuiniging. Kort 

gezegd, “Wij denken dat jullie het beter kunnen dan wij en dan ook nog voor 

minder budget”. 
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In het hele land lopen nu gemeentes aan tegen financiële barrières en lopen de 

tekorten op deze dossiers overal op. Aan het einde van de zomer hebben we 

daarom als CDA Maassluis het initiatief genomen om een brief te sturen aan de 

Tweede Kamer fractie. Na het opstellen van de brief, hebben we contact 

gezocht en via digitale weg ontvingen we binnen een dag van meer dan 40 

andere CDA afdelingen een ondersteuning in de provincie. Dat alles heeft er toe 

geleid dat we in gesprek zijn gegaan met de Tweede Kamer fractie. Momenteel 

zijn er allerlei ontwikkelingen op het Ministerie van Hugo de Jonge. Er is in ieder 

geval voor de komende jaren een tegemoetkoming toegezegd en ook wordt er 

gekeken naar een wijziging van de structuur door een deel van de 

specialistische jeugdzorg weer weg te halen bij de gemeente. Hoe dit allemaal 

precies gaat uitpakken, weten we op dit moment niet. Als CDA Maassluis vinden 

we vooral dat iedereen de juiste zorg op het juiste moment moet krijgen. 

 

De dagen worden korter, de kachel wordt opgestookt, we lopen warm voor de 

gezellige tijd van het jaar. Helaas is deze tijd niet voor iedereen gezellig, mensen 

die iemand moeten missen, missen hen in deze tijd deze tijd vaak erger. 

Mensen die eenzaam zijn, zijn in deze tijd vaak eenzamer. Ook in Maassluis. 

We kennen Maassluis als een warme stad waar we omzien naar elkaar, maar 

de kleine woorden, de kleine gebaren naar iemand die het moeilijk heeft in deze 

tijd hebben een groot effect. Ik nodig u graag uit om zo’n gebaar te maken.  

Tenslotte, ik wens u met de mensen die u lief zijn een mooie decembermaand, 

fijne kerstdagen een heel mooi begin van 2020. Hopelijk kan ik u dat persoonlijk 

wensen op onze nieuwjaarsreceptie! 

 

Marcel ‘t Hart 
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** UITNODIGING ** 

 

Uitnodiging leden voor Nieuwjaarsbijeenkomst CDA Maassluis  

Met een interessant programma en mooie gasten 
 

Datum: 9 januari 2020 

Plaats: Buurtcentrum De Hooftzaak, P. C. Hooftlaan 11A Maassluis  

Tijd: van 20.00 tot 22.00 uur. (inloop v.a. 19.30 uur aanvang 

programma 20.00 uur)  

 

Een nieuwjaarsbijeenkomst in het teken van ontmoeten, helpen en 

ondersteunen door professionals en vele vrijwilligers voor mensen en 

door mensen in onze stad. We hopen met de komst van al onze leden 

en gasten weer een geanimeerde bijeenkomst te beleven.  

 

Als gast ontvangen wij o.a. Willemien Zeelenberg, bedrijfsleider en 

coördinator van Buurtcentrum De Hooftzaak. In de ontmoeting met haar 

komen we meer te weten over haar en het buurtcentrum. 

 

Tot ziens op 9 januari voor een gezellige bijeenkomst met een toast op 

het nieuwe jaar, en inspirerende ontmoetingen. 

 

Bestuur CDA Maassluis 
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Verandering 
 

Het is alweer december. Nog 3 maanden te gaan en dan zit ik precies 2 jaar in 

de gemeenteraad. Daarna hebben we nog eens 2 jaar te gaan tot de nieuwe 

verkiezingen. Het was voor mij aan het begin wel eventjes wennen natuurlijk. Ik 

kom opeens in een setting waar ik het niet gewend was te zitten, de 

gemeenteraad. Het is een grote verantwoordelijkheid die ik heb geaccepteerd 

te nemen. Ik wil u graag meenemen in mijn leven, opdat u mij beter zal leren 

kennen. 

 

Toen ik de raad in kwam besefte ik mij een aantal dingen. Een daarvan is dat ik 

sinds mijn 15e in een bestuur heb gezeten. Ik ben namelijk twee jaar lid geweest 

van de leerlingenraad van MAVO Maassluis. Eerste jaar als secretaris en het 

tweede jaar als voorzitter. Ik heb ook 6 jaar in het bestuur van stichting Ummah 

Wahidah gezeten. Eerste drie jaar als secretaris en penningmeester en de 

laatste drie jaar als voorzitter. Ik heb veel leuke dingen mogen meemaken, maar 

helaas ook de minder leuke dingen. In 2017 heeft het bijna geëscaleerd in de 

burgemeesterswijk. Ik was er zelf bij toen bepaalde mensen met elkaar op de 

vuist gingen. Gelukkig heb ik samen met de achterban, Moskee Ibrahim, de 

buurtbewoners en buurtpreventie de handen in elkaar geslagen en samen het 

probleem opgelost. Het waren heftige tijden, maar daar heb ik alleen maar van 

geleerd. 

 

In mijn dagelijks leven ben ik fulltime ondernemer. Ik maak website, webshops, 

bedrijfsfilmpjes, logo’s, flyers, verzorg livestreams en doe alles wat met design 

te maken heeft. Met veel plezier ga ik aan de slag met het ontwerpen en creëren 

van content. Al 5 jaar ben ik de trotse oprichter van MoVision Producties. 

 

Op dit moment woon ik zelfstandig, wel samen met mijn neefje. Ik woon in een 

sociale huurwoning van Maasdelta. Ik verdien niet genoeg om niet in een sociale 

huurwoning te wonen. Ik stond precies 5 jaar en 11 maanden ingeschreven bij 

WoonnetRijnmond om aanspraak te mogen maken op de woning waarin ik nu 
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zit. En dan heb ik ook nog geluk dat 10 personen voor mij (ik stond op plek 11), 

de woning hadden geweigerd. Als iemand van hun de woning had geaccepteerd 

dan was ik nu nog op zoek naar een woning om een toekomst op te bouwen. Ik 

zie bij heel veel jongeren dat zij graag een woning willen maar pas een jaar of 

twee staan ingeschreven. En dit terwijl zij in de leeftijd zitten tussen de 23 en 26 

jaar. Dat betekend dat zij ruim 5 jaar moeten wachten om aanspraak te maken 

op een woning. Dat is echt een groot probleem. Er kan zoveel ellende 

voorkomen worden. Uiteraard ben ik niet alleen van het melden van het 

probleem maar ook van de oplossingen. We moeten de jongeren informeren. 

Informeren over het feit dat zij zich vanaf hun 18e in kunnen schrijven bij 

WoonnetRijnmond. Laat de jongeren inschrijfjaren opbouwen totdat zij een 

woning nodig hebben. Ik ben ervan overtuigd dat dit kan helpen bij het laten 

dalen van criminaliteit, geldproblemen, depressies, schoolverlating, ruzies thuis 

en verkeerde tijdsbestedingen. Het is een kleine moeite om hen te informeren. 

 

Verandering is vaak noodzakelijk. Op jonge leeftijd zag ik de wereld anders dan 

dat ik die nu zie. Ik heb in al die jaren geleerd dat als ik iets wil en het is mogelijk, 

dat ik daar voor moet gaan. Maar helemaal alleen is mij dat niet gelukt. Dat gaat 

uiteraard met de mensen in mijn omgeving. Je bent altijd afhankelijk. Als God 

het toestaat iets te laten gebeuren, dan gebeurt dat ook. Als het Hem niet 

behaagd, dan gebeurt dat niet. Ik ben God dankbaar voor alles wat heeft 

plaatsgevonden. En ik ben Hem dankbaar voor alles wat nog gaat plaatsvinden. 

 

Ik bedank u voor uw tijd. Fijne dagen en een gelukkig nieuwjaar! 

 

Met vriendelijke groet, 

Mohammed Faris 
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CDA Appél XL 

 

Op 9 november jl. hield het CDA haar congres in nieuwe stijl: CDA AppèlXL. 
Met Marcel en Maaike ’t Hart bezocht ik het congres, dat gehouden werd in De 
Fabrique in Utrecht. Traditiegetrouw openden we het congres met het zingen 
van het Wilhelmus. Een mooie traditie.  
 
Na warme welkomstwoorden van voorzitter Rutger Ploum, vertelde Leonard 
Geluk, voorzitter van de commissie perspectief 2030,  over het visiestuk dat 
deze week gelanceerd is. Het startdocument ‘Zij aan zij’ is de aanzet voor een 
nieuw CDA-toekomstperspectief. Om in 2030 te komen tot een zij aan zij 
maatschappij moet Nederland van richting veranderen. Er zijn drie 
vernieuwingen in de visie: 

 Van ratrace naar relaties 

 Van regelzucht naar burgerruimte 

 Van winst naar waarden  
De visie roept op om naar een cultuur van vertrouwen te gaan, in plaats van een 
cultuur van onnodige regels. De bedoeling is dat we in het CDA een discussie 
voeren over de visie. Op basis van de discussie komt er een finale visie. Het 
volledige startdocument ‘Zij aan zij’ is de vinden op de site van het CDA. In 
januari zijn er bijeenkomsten gepland in het land.  
 
Op het congres waren er allerlei workshops. Eén workshop heette Samenleven 
is als een potje voetbal. Er kwam uitleg over de principes van De vreedzame 
School, een programma voor sociale competentie en democratisch 
burgerschap dat op veel scholen gebruikt wordt. Die principes kun je natuurlijk 
ook op de samenleving als geheel toepassen. Via stellingen dachten we na over 
omgang met elkaar. Wat doe je als er gepraat wordt in een stilte-coupé in de 
trein? Wat doe je als iemand een leeg blikje naast de prullenbak gooit. Hebben 
we voldoende begrip voor elkaar? Is er voldoende inlevingsvermogen? Het was 
een leuke workshop. 
 
In de middag deden we mee met de pubquiz van het CDJA. Dat viel niet mee. 
Ogen van bewindslieden raden en geluidsfragmenten duiden. We hadden best 
wat vragen goed, maar lang niet genoeg om te winnen.   
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Er werd afscheid genomen van Wim van de Kamp, Eelco Brinkman en Sybrand 
Buma. De laatste twee personen kregen een lang applaus en alle drie kregen 
ze een zilveren speld als dank voor al het werk dat ze gedaan hebben. En een 
herinneringsboom, die ergens in den lande gepland wordt.  
 
Pieter Heerma had een mooie speech. Hij hield een pleidooi voor het 
herwaarderen van de kracht van de samenleving. Er is een kille markt en een 
verstikkende bureaucratie van de overheid. Hij pleit voor de kracht van de 
samenleving zelf. Meer vertrouwen in mensen, meer vertrouwen in elkaar. Waar 
wij - zij aan zij – samenwerken aan een mooiere samenleving en onze ogen 
openhouden voor alle mooie dingen die er al zijn. Dat willen we ook in Maassluis 
uitdragen. 
 
Het is bijna kerst als u dit leest. Als ik dit schrijf nog lang niet. Ik wens u 
gezegende kerstdagen toe, met veel liefde en oog voor elkaar. 
 
In het nieuwe jaar hoop ik mijn steentje weer bij te dragen om, ook in Maassluis, 
zij aan zij te staan. Om met elkaar samen te werken aan een mooiere 
samenleving. En ik heb er alle vertrouwen in dat u dat ook doet! 
 
Met vriendelijke groet, 
Henrike Heijboer 
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Papa, Man, Privé, werk, raadswerk en vrijwillig. 

Het is goed te combineren. 

 

Ik zal jullie niet belasten met veel politiek en hou het dit keer een beetje op 

sociaal. Dit keer wil ik met jullie delen waar ik me  in het dagelijkse leven mee 

bezig hou. De dag begint erg vroeg voor mijn gevoel omdat ik totaal geen 

ochtendmens ben. Om zes uur gaat de wekker. Dan ben ik de files net voor en 

ben rond half acht op mijn werk in Rotterdam. Als ik op mijn werk aankom staat 

lekkere filter koffie al klaar, na een korte evaluatie met eigen groep  ga ik aan 

de slag. Het leukste aan mijn werk is de afwisseling en de contacten met bijna 

alle afdelingen. Nu bent u wel nieuwsgierig wat ik doe. Ik werk als Medisch 

Technicus in het Franciscus Vlietland en Gasthuis. Sinds half jaar werkzaam 

hier, maar al ruim 20 jaar werkzaam in de medische branche bij verschillende 

werkgevers. Het is een specialistisch beroep met veel verantwoordelijkheid. 

 

Wij zijn met een team van ongeveer 25 mensen bezig met aanschaf tot afvoer 

van alle medische apparaten in het ziekenhuis. Zelf ben ik verantwoordelijk voor 

alle diagnostische apparatuur zoals een CT, MRI, Echografie en vergelijkbare 

apparatuur. Zo vul ik mijn ochtenden en de middagen doordeweeks. Helaas kan 

ik de middagspits niet vermijden en hoop iedere dag zes uur de avondeten te 

halen. Avondeten is voor ons gezinnetje heel belangrijk en ook het moment om 

de dag te evalueren. Als er iets niet goed is gegaan op school of met sporten, 

merk ik dat meteen en vraag of hij/zij erover wilt praten, nu of zo meteen. Ook 

krijg ik soms te horen” je hebt het druk gehad op je werk zeker “ , ook dat wordt 

bij ons gauw opgemerkt. De avonden zijn ook net zo vol gevuld als overdag. 

Twee of soms 3 avonden raadswerk en overige avonden tijd voor familie en 

overig vrijwilligerswerk. 

 

Vaak krijg ik te horen i.v.m. leeftijd denk ik, raadswerk is voor gepensioneerden 

imago of raadswerk niet lastig te combineren is met een fulltime baan ernaast. 

Het is inderdaad niet makkelijk, maar wel te doen. Je kunt het zien als een soort 

vrijwilligerswerk waar je voldoening uit haalt.  
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Sommige dingen vreten eenmaal energie, maar als je voldoening hebt keert dat 

zich terug als energie.  Ik moet zeggen dat ons team uit jonge mensen bestaat 

met een baan ( fulltime) ernaast. Dus meeste dingen gaan gewoon in de 

avonduren. Ik heb zelf drie kinderen in de leeftijd van peuter tot puber die ook 

aandacht nodig hebben, soms komt het even niet goed uit, maar gelukkig 

hebben ze mama die heel veel werk van papa bereid is op haar te nemen.  

 

Balans tussen privé en werk is soms wel een uitdaging, maar met een prima 

thuisfront is het tot nu toe altijd goed gegaan. Ik ben ze wel altijd dankbaar voor 

hun geduld en begrip, maar kijk soms wel uit naar de recessen om iets meer tijd 

met ze door te brengen. Met uitzicht op kerst en nieuwjaar  wil ik jullie ook vragen 

om zoveel mogelijk tijd met jullie dierbaren door te brengen. Hierbij wens ik alle 

lezers alvast fijne dagen. 

 

Ik hoop jullie te ontmoeten bij de kerstmarkt of op ons nieuwjaarsborrel. 

 

Mehmet Çiçek  
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Een raadslid doet ook zelf mee aan duurzaamheid. 

 

Als raadslid ben je betrokken bij veel besluitvorming in de stad.  Duurzaamheid 

en klimaat zijn daarin punten die steeds vaker naar voren komen.  Wat eerst 

goed was is nu op eens minder goed of moet weer anders.   Of te wel de 

voortgang gaat met kleine stapjes. 

 

Maassluis kent inmiddels een duurzaamheidslening. De gedachte achter deze 

lening is dat de investering gefinancierd wordt en dat uit de besparing de rente 

en aflossing betaald kan worden.   Naast deze lening kan het 

Hoogheemraadschap ook een regeling voor investeringen in efficiënter 

afvoeren van regenwater.  25% van de kosten wordt vergoed. 

 

De herinnering voor mijn bijdrage bereikte mij op een moment dat ik met 

spierpijn achter de computer zit om de aanvraag bij Delfland in te dienen.  Deze 

week was er een pallet met sedum cassettes afgeleverd en deze zijn inmiddels 

geplaatst op het dak van de uitbouw.   Met het plaatsen van dit groene dak kan 

bij een regenbui 175 liter water worden opgevangen en geleidelijk worden 

afgevoerd.   Het belangrijkste is echter dat het er leuk uitziet. De investering valt 

overigens mee circa € 50 per vierkante meter is goed te doen.  

  

Eind oktober zijn er ook nieuwe zonnepanelen geplaatst. De oude deden het 

nog wel, maar de nieuwe panelen wekken meer stroom op.  Ook hier zien we 

voorgang in de techniek.  Makkelijker is dat niet altijd.  De oude panelen zaten 

op zolder in een stopcontact aangesloten.  De nieuwe panelen krijgen een eigen 

groep in de stoppenkast.   Bij een huis uit 1966 dat grondig verbouwd is een 

jaar of 15 geleden is het dan wat moeilijk om van boven naar beneden te komen.  

Niet voor één gat gevangen komt de leverancier tot de oplossing om buitenom 

te gaan. Langs de regenpijp naar beneden, onder de fundering door en zo de 

meterkast is.   Nu de apps op de telefoon geïnstalleerd zijn zie je duidelijk de 

opbrengst van de panelen.  Het gaat langzaam maar de stroomkosten dalen. 
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Ook een goede stap is de start van de metro.  Ook zakelijk is een tripje met de 

metro naar de stap soms voordeliger dan de auto.  Nu helpt de gemeente 

Rotterdam met haar parkeertarieven daar wel aan mee.  Als je € 4.00 per uur 

moet betalen en je voor € 5.00 heen en weer met de metro kan dan is de keuze 

snel gemaakt. 

 

Stikstof is nu weer hot.  De maximumsnelheid gaat omlaag naar 130.  Een 

collega van me verzuchtte; “Het maakt me niets uit hoor, ik zou al blij zijn als ik 

100 kan rijden naar mijn werk”   Hier in de Randstad haal je zelden de 130.   

Voor CO2 uitstoot maakt het wel verschil.  Dat probeert mijn auto mij namelijk 

wel te vertellen.  Op een rit naar Amsterdam vertrokken we met een berekend 

rijbereik van 600KM. Door wat ongelukken was er wat vertraging die moest 

worden ingehaald om op tijd in Amsterdam te komen.     Na rit van 100 Km gaf 

de boardcomputer een rijbereik aan van 525 KM.   Dus zelfs bij gehaast rijden 

was er nog wat zuiniger gereden dan in de stad.  Op de terugweg was er geen 

tijdsdruk meer.  Rustig iets boven de 100 rijdende kroop het reisbereik telkens 

wat omhoog.  Bij de afslag Maassluis toonde de boardcomputer dat ik in dat 

tempo nog wel 650Km kon rijden.   Nu zijn er Bijbelse verhalen waarin de olie 

nooit opgaat. Dat gaat niet op voor onze auto. Het toont echter wel aan dat met 

meer beleid er zinnig en zuinig kan worden omgegaan met de beschikbare 

middelen. 

 

Laatste waar we nu weer aan werken is afval.  Ook hier zijn de meningen 

verdeeld.  Ik noem maar de discussie over voorscheiding of nascheiding, pasjes 

en controle bij de gemeentewerf.  

De raad is wel unaniem over zwerfafval. Dat wil niemand in de stad.  Als ik van 

huis naar werk of het stadhuis loop, merk ik dat er een klein aantal bewoners 

daar niet om geeft.  Op een afstand van 600 meter kom je regelmatig meerdere 

lege blikjes of sigarettenpakjes tegen op straat.  De gemeente ruimte veel op, 

maar als ik voorbijloop dan raap ik toch af en toe wat op.  Mocht er ooit statiegeld 

op blikjes en flesjes komen dan pleit ik ook voor statiegeld op sigarettenpakjes. 

Daarvan liggen er namelijk net zoveel als blikjes.  

 

Onbekend in Europa maar al wel punt van aandacht in bijvoorbeeld Thailand is 

datamanagement. Een snelle toename van de hoeveelheid data en de 

aanwezigheid van kopieën van gegevens in de opslagomgeving leidt tot 

onnodig verbruik van aanwezige middelen en verspilling van energie.  Vandaar 

de oproep, leeg die mailbox en bewaar verouderde gegevens niet onnodig.  De 

uitnodiging voor de buurt barbecue van deze zomer kan echt wel weg en die 

van 10 jaar terug helemaal.  Tevens zult u verbaasd zijn wat er allemaal in de 

map downloads van uw computer staat.   
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Nu lijkt het hierboven of alles zo slecht gaat.  Gelukkig niet. Als je de cijfers van 

de DCMR leest dan zie je dat de luchtkwaliteit veel malen beter is dan 30 jaar 

terug.  Het loodgehalte in de lucht is nog maar 2% van wat het ooit was.  Ook 

zwavel en andere stoffen dalen hard.  

 

De verbetering van de luchtkwaliteit draagt weer bij aan de problematiek van 

andere dossiers.  Het RIVM melde namelijk dat de verbetering van de 

luchtkwaliteit er toe geleid heeft dat wij allemaal 6 jaar langer leven.  Deze 

langere levensverwachting is weer één van de oorzaken van de huidige 

discussie bij de pensioenfondsen.  Naast de lagere rente maakt de lange 

levensduur pensioen namelijk veel duurder dan 30 jaar terug.  Maar daarover 

een volgende keer. 

 

Rest mij nog iedereen een prettige feestmaand te wensen. 

 

 

Martin Boekestijn  
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Driving home voor Christmas 

 

Direct nadat Sinterklaas ons land weer heeft verlaten schakelen alle 

radiozenders weer over op de populaire kerstnummers. Er zijn artiesten die elk 

jaar het proberen om met een nieuw nummer de hitlijsten te bestormen. De 

realiteit is echter dat negen van de tien nummers uit een ver verleden komen en 

niet stuk te krijgen zijn. BandAid, Wham, Chris Rea, allemaal klassiekers die elk 

jaar grijs gedraaid worden. Er zijn enkele plekken waar je nog als persoon lekker 

onbevangen mee kan schallen met dit soort muziek en waar je het gevoel hebt 

dat je nog mooi kan zingen ook. Naast de douche, waar het water zorgt dat de 

valse tonen worden gedempt, is ook de auto een ideale plaats voor het etaleren 

van je zangkunsten.  

 

Ik neem u even mee terug in de tijd en wel naar maandag 11 december 2017. 

Een dag met veel sneeuw en gladheid waarbij ook nog eens code rood was 

afgekondigd. Voorzichtig rijdend en glijdend na een lange werkdag over de A4 

en A20 naar Maassluis zag ik de besneeuwde weilanden waar een aantal late 

vogels toch maar besloten om te vertrekken naar warmere oorden. Een prachtig 

gezicht waarbij het laagje winterse neerslag zelfs de minder mooie kanten van 

de randstad een stukje fraaier maakte. Samen met de continue stroom van 

kerstnummers die Skyradio uit mijn speakers lied komen gaf dit mij een gelukkig 

gevoel. Bij afslag Coldenhove startte Chris Rea zijn klassieker “Driving home for 

Christmas” en hiermee was het plaatje compleet.  

 

Het is goed om in deze tijd even extra stil te staan met vrienden en familie om 

samen een gezellige tijd te bleven. Het is echter ook een tijd van reflectie en stil 

staan bij gebeurtenissen in onze wereld welke ervoor zorgen dat mensen niet 

gelukkig kunnen zijn. Zowel ver als dichtbij kunnen we ook in 2020 weer met 

elkaar werken aan saamhorigheid en omzien naar elkaar. Daar hoeven we niet 

tot december 2020 mee te wachten. 
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Zou graag willen eindigen met een gedicht: 

 

Kersmis is denken 

 

aan vrede en licht 

 

aan de boodschap 

 

het blijde bericht 

 

van komen van mensen 

 

heel dicht tot elkaar 

 

niet voor heel even 

 

maar, als het kan….. 

 

het hele jaar! 

 

 

Fijne feestdagen en een mooi en gezond 2020! 

 

Bart Zandman  
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Bijbelquiz 

 

Op donderdag 14 november werd in het kerkgebouw van de 
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt van Maassluis weer de jaarlijkse 
bijbelquiz gehouden. De organisatie was in handen van de plaatselijke 
vertegenwoordigers van het Nederlands Bijbelgenootschap. 
 
Naar de traditie heeft het CDA Maassluis weer meegedaan. Dit jaar waren 
er zelfs twee teams. Eigenlijk was een tweede team iets te klein, maar een 
tweetal bekenden werd, staande de bijeenkomst, ingelijfd.  
 
Er waren vijf onderdelen: 

 Familie 

 Jong geleerd, oud gedaan 

 Wonderen 

 Samen Sterk 

 Ik wens jou 
 
Per onderdeel konden zeven punten behaald worden met het laatste 
onderdeel kon zelfs negen punten gescoord worden. 
Ofschoon de techniek soms tekort schoot konden alle vragen worden 
gesteld.  
 
Vanuit de zaal klonk vaak de verzuchting dat de vragen veel moeilijker 
waren dan in voorgaande jaren. Na de pauze werden de antwoorden 
gegeven en konden de punten individueel en per groep worden bepaald 
Ook dit jaar werd de individuele winnaar bekend gemaakt door met het 
aantal punten steeds hoger te gaan. Aan het begin stonden alle 
deelnemers recht overeind, maar steeds viel een aantal af.  
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Op het laatst stond er nog één deelnemer tegenover een groep jongeren, 
onder aanvoering van de voorzitter van de kerkenraad van Wijk Groote 
Kerk, aangevuld met één van de predikanten van de Protestantse 
Gemeente. 
 
Bij de score van 33 stonden ze beiden nog. Bij 34 ging de groep zitten en 
bleef de winnaar over. Dit bleek dezelfde te zijn als vorig jaar: Constand 
Wassink van team B (of was het team A?) van het CDA. 
Er werd nog een poging gedaan het eindresultaat aan te passen door de 
groep van de Groote Kerk en Constand een paar extra vragen te stellen. 
De winnaar bleek echter niet te verslaan. Ook dit aanvullende deel werd 
door Constand Wassink gewonnen. 
 
 
Constand Wassink 
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Fractie / Wethouders 

Naam Adres Telefoon 

Marcel ’t Hart 

fractievoorzitter 

Ververij 62 

3142 JG Maassluis 

c.m.p.hart@cdamaassluis.nl 

010 – 5913950 

Mehmet Çiçek  

raadslid 

Van Eedenstraat 5 

3141 BE Maassluis 

m.cicek@cdamaassluis.nl 

06 – 17482172 

Mohammed Faris 

raadslid 

Willem Marislaan 65 

3141 KV  Maassluis 

m.faris@cdamaassluis.nl 

06 – 40606701 

Henrike Heijboer 

raadslid 

Wipperspark 130 

3141 RD Maassluis 

h.heijboer@cdamaassluis.nl 

010 – 5920147 

Martin Boekestijn 

raadslid 

 

Roerdompstraat 2 

3145 LB Maassluis 

m.boekestijn@cdamaassluis.nl 

06 – 12943251 

Mark van Eijsden 

steunraadslid 

Touwbaan 50 

3142 BV Maassluis 

m.e.van.eijsden@cdamaassluis.nl 

06 - 53932109 

Fred Voskamp 

wethouder 

Getijmolen 5 

3146 CA Maassluis 

f.a.voskamp@cdamaassluis.nl 

010 – 5997100 

Corine Snoep 

wethouder 

Lorentzdreef 30 

3146 BK Maassluis 

c.bronsveld-snoep@cdamaassluis.nl 

06 – 15893912 

Bestuur 

Jaap Poldervaart 

voorzitter 

Richard Hollaan 299 

3144 BS Maassluis 

voorzitter@cdamaassluis.nl 

j.poldervaart@cdamaassluis 

010 – 5914124 

 

Constand Wassink 

penningmeester 

Spechtstraat 24 

3145 XK Maassluis 

penningmeester@cdamaassluis.nl 

c.wassink@cdamaassluis.nl 

010 – 5916435 

 

Mark van Eijsden 

secretaris, 

waarnemend 

Touwbaan 50 

3142 BV Maassluis 

m.e.van.eijsden@cdamaassluis.nl 

06 - 53932109 

Bart Zandman 

bestuurslid 

Plevierstraat 34 

3145 CR Maassluis 

06 - 89990267 

Website CDA Maassluis: www.cdamaassluis.nl 

Rekeningnummer CDA Maassluis: NL70 RABO 0119853353 

 


