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                   Van de redactie                                                                          
 
Alweer het laatste ledencontactblad van 2013. Een blad 
waarin veel aandacht uitgaat naar de naderende 
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Met elkaar 
moeten we proberen een goed resultaat te boeken. 
Jaap Poldervaart geeft ons inzicht in het verloop van de 
gehouden ledenvergadering op 20 november jl. In die 
vergadering werd het verkiezingsprogramma vastgesteld en 
ook de kandidatenlijst.Op die lijst staan ook de namen van een 
vijftal nieuwe jonge kandidaten. Zij stellen zich in dit blad (met 
foto) aan u voor. 
Henrike Heijboer vertelt als campagneleider over de al 
geplande activiteiten. Zij roept iedereen op om zoveel mogelijk 
mee te doen. 
Uiteraard in dit blad ook aandacht voor het naderende 
Kerstfeest. Daarover heeft Karel Zwaard het volgende gedicht 
naar de redactie gestuurd.  
 
De klokken luiden en de zon breekt door, het is zacht buiten: 
hoor een vogelkoor. Zo hebben de engelen ook gezongen 
toen herders zich om de kribbe verdrongen. Een os en een ezel 
en wellicht een schaap, stommelden zachtjes het kind in slaap 
Maria en Jozef waren pas ondertrouwd, maar koningen 
kwamen met wierook en goud. De klokken luiden, het is stil op 
straat, klinkende voetstappen van wie ter kerke gaat 
een haan verkondigd de dageraad, ere zij God en vrede op 
aard 
 
Wij wensen U allen een gezegend kerstfeest en een 
voorspoedig 2014         Fits Zandman/Karel Zwaard 
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UVan de voorzitter                                                       
 
Helaas kon ik er bij één van de meest belangrijke 
ledenvergaderingen niet bij zijn. 
Hoewel ik geen keuze had, is mij inmiddels wel duidelijk 
geworden dat ik daar best spijt van kan krijgen , omdat ik 
gehoord heb dat het een hele goede vergadering was. De 
overige bestuursleden hebben de avond zorgvuldig voorbereid 
en prima verzorgd. De programmacommissie heeft een goed 
programma neergelegd en de leden hebben daar voldoende 
kennis van genomen.  
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De vertrouwenscommissie heeft zorgvuldig werk geleverd en 
een sterke advies-kandidatenlijst voorgesteld. De 
ledenvergadering heeft goede inbreng geleverd en het 
programma en de kandidatenlijst vastgesteld. We hebben in 
Corine Bronsveld-Snoep een enthousiaste lijsttrekker die haar 
sporen in de plaatselijke politiek verdiend heeft. Het 
campagneteam is al volop plannen aan het maken onder de 
bezielende leiding van onze campagneleider, Henrike Heijboer. 
Kortom: Ik ben allereerst ontzettend trots op onze afdeling en 
alle leden die zich daarvoor inzetten. Maar ik ben ook heel 
enthousiast en gemotiveerd voor de komende verkiezingen. 
Met elkaar moeten we dan toch een schitterend resultaat 
kunnen boeken. 
En met de gekozen slogan voor de campagne gaan we onze 
positie in de politiek en in de maatschappij op een krachtige en 
duidelijke wijze onder de aandacht brengen. 
“Midden tussen de mensen”. 
In deze tijd van het jaar krijgt die titel wat mij betreft zelfs steeds 
meer betekenis. 
Ik wens u allen Gezegende Kerstdagen en een heel mooi, 
gezond en goed 2014 toe! 
Een feestjaar , waarin we het 400-jarig bestaan van Maassluis 
gaan vieren en hopelijk ook een goed resultaat voor het CDA 
zullen bereiken. 
Veel geluk en voorspoed allemaal ! 
 
 Ed Wilkes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CDA Maassluis december 2013 
 

 4 

 

 
 

Van de Fractievoorzitter                                                                                                                                          
 
De maanden november en december zijn ieder jaar weer 
hectisch en gezellig tegelijk. Dit jaar is het niet anders, thuis en 
in de gemeenteraad.  
November is de maand waarin de begroting in de 
gemeenteraad wordt behandeld en vastgesteld. Wij hebben bij 
de afgelopen begrotingsbehandeling een flink aantal voorstellen 
ingediend die allemaal zijn aangenomen door de gemeenteraad 
of zijn toegezegd door het College. Dat geeft  natuurlijk een 
positief gevoel, het gevoel echt samen te werken aan een 
mooiere stad waarin kansen worden gegeven en een waardig 
vangnet wordt geboden.  
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Met de begrotingsbehandeling achter de rug, gaan we nu echt 
richting de verkiezingen werken. Zo langzamerhand worden de 
verkiezingsprogramma’s en de kandidatenlijsten van alle 
politieke partijen bekend. Het is fijn dat de huidige fractie het 
vertrouwen van het bestuur en de leden heeft gekregen. Dat 
doet goed! Maar dit betekent niet dat er helemaal niets 
verandert. Brenda van der Drift heeft zich niet meer 
beschikbaar gesteld als kandidaat voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen omdat ze gaat verhuizen naar 
Maasland. Een verhuizing die volop kansen biedt voor haar 
gezin. Maar voor het CDA Maassluis betekent deze verhuizing 
het vertrek van een bijzonder  fijne collega met veel ervaring en 
expertise. Tot aan de verkiezingen is ze er gelukkig nog voor de 
fractie en de partij. 

                                                                  
Thuis stond november onvermijdelijk in het teken van Sint 
Nicolaas. Tycho en Pepijn zijn nu vier en vijf jaar, de leeftijden 
waarop alles wel bewust wordt beleefd maar het geloof nog 
groot is. Mooier kan niet: wij spelen en genieten volop mee. We 
probeerden in ieder geval heel enthousiast te zijn als we ’s 
morgens veel te vroeg uit ons bed moesten komen om  naar de 
gevulde klompjes te komen kijken. Met het vertrek van de 
goedheiligman naar Spanje, is er in huis weer ruimte voor 
andere zaken dan snoepgoed en cadeautjes.  
Het toeleven naar kerst,  het vieren van de geboorte van Jezus 
en het naderende einde van het jaar, brengen bij mij het gevoel 
van dankbaarheid, warmte en bescheidenheid. Dankbaar voor 
de lieve mensen met wie wij ons leven mogen delen en vieren. 
Bescheiden in wat we hebben mogen doen en beleven. De 
geboorte van onze dochter Phileine was voor ons dit jaar het 
mooiste geschenk, en wij genieten elke dag van haar. Maar, in 
december staan we niet alleen stil bij de mooie dingen die het 
leven brengt. Voor veel mensen voelt verdriet zwaarder in 
december wanneer we ons terugtrekken in de huiselijke kring. 
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Maar ik zie  dat veel mensen hun best doen om er voor elkaar 
te zijn. Zij zijn voor anderen de lichtjes in de duisternis. En dat is 
waar het kerstgevoel volgens mij werkelijk om gaat.  
Ik wens u goede kerstdagen en hoop u te ontmoeten op onze 
nieuwjaarsreceptie. 
Corine Bronsveld-Snoep 
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Uit de pen van Marcel                                               
 
Fundament 
U zult wellicht denken, “Oh jee, een stukje van Marcel, dat gaat 
natuurlijk weer over technische zaken” en dan belooft zo’n titel 
ook niet zo veel goeds. Een fundament is belangrijk in ieder 
bouwwerk. Toch is dit geen stukje over bruggen, kademuren of 
andere constructies. Het gaat om het fundament in de 
samenleving; de vrijwilligers in onze maatschappij, de mensen 
die er voor zorgen dat de lijnen gekalkt worden op de 
sportvelden, de mensen die het oud-papier bij u ophalen, de 
mensen die helpen in de verschillende verzorgingshuizen, de 
mensen die zich inzetten voor een mooi feest volgend jaar als 
Maassluis 400 jaar bestaat, de mensen dus die zich 
belangeloos inzetten voor de samenleving. Of deze mensen 
nou het fundament zijn of het cement van de samenleving is om 
het even, zonder hen heeft onze maatschappij geen 
bestaansrecht. 
Op het moment van schrijven ligt de sportnota ter 
besluitvorming voor aan de raad. Het fundament van dit 
document zijn de vele vrijwilligers, voor verenigingen zijn zij van 
levensbelang. De uitvoering van de sportnota is kansloos als 
vrijwilligers verstek laten gaan. De sportnota geeft verenigingen 
meer ruimte en mogelijkheden, maar gaat tegelijkertijd ook 
meer van verenigingen vragen. De gemeente gaat samen met 
de verenigingen in de vorm van Maatschappelijk Aanbesteden 
oplossingen zoeken voor maatschappelijke problemen. Een 
mooi streven, maar wij zijn kritisch, het is behalve nieuw ook 
nog een extra vraag die zich buiten de kernactiviteiten van de 
verenigingen bevindt.  Hulp is daarbij noodzakelijk om tot een 
succes te komen.  
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Tegelijkertijd staan er voor de binnensportaccommodaties veel 
zaken op de planning. Het is al langere tijd onrustig op dit 
gebied voor wat betreft deze sportfaciliteiten. Een aantal 
maanden geleden spraken we al over de sporthal die Lentiz 
(school) en CKC  (korfbal)samen wilden realiseren. Daarnaast 
willen de basketballers van Green Eagles graag hun 
accommodatie vergroten aan de Haydnlaan. Beide initiatieven 
komen voort uit verschillende ambities, maar ook vanuit 
ontstane situaties. CKC speelt haar wedstrijden in de 
Olympiahal, een hal van ruim 45 jaar oud die sterk verouderd is 
en waar het onderwijs niet gelukkig mee is. De hal ligt voor 
Lentiz te ver van hun onderwijslocatie af en de akoestiek van 
de zaal is dusdanig dat lesgeven met meerdere groepen 
volgens de arbo-technische regels niet meer mag. De plannen 
van CKC en Green Eagles zijn ambitieus en hebben allebei hun 
haken en ogen en zijn zeker niet zo maar te realiseren, maar 
komen wel voort uit een ambitie die vrijwilligers samen heeft 
gebonden. Een kenmerk dat in vrijwilligersorganisaties veel 
vaker voorkomt. “Als iets niet kan zoals het moet, moet het 
maar zoals het wel kan”. Kijken dus vanuit het positieve 
perspectief wat je wel kunt doen en niet vanuit het negatieve 
perspectief wat er allemaal niet kan. Een mooie grondhouding 
die ook bij ons als CDA past. 
Dan toch, op de grens van het oude jaar, is dit de tijd van 
terugkijken; niet alleen het jaar is voorbij gegleden maar we 
zetten inmiddels ook koers naar het einde van deze 
bestuursperiode en ook die is voorbij gevlogen. Ik ben zelf nooit 
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zo van het terugkijken, behalve in de sfeer van leren en 
evalueren; wat kan er volgende keer beter en wat doen we 
volgende keer niet meer. Vooruitkijken dus in de richting van 19 
maart, de komende verkiezingen. Met veel enthousiasme 
werken we aan onze campagne met ons eigen geluid en u zult 
ons op vele plekken in de stad en in de media tegenkomen. 
Rest mij, als laatste, u en uw dierbaren een warm kerstfeest en 
een mooi begin van 2014 toe te wensen. 
Marcel ‘t Hart 
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Leven in de Kuijperij !                                                 
 
Aftellen, de spanning stijgt 
Het is 20 november, buiten is het guur en in de Kuiperij is het 
lekker warm en om 19.00 uur al heel bedrijvig. De koffie wordt 
gezet, de drankjes en glazen voor na afloop geschikt, de CDA-
banner en vlaggen door de secretaris vakkundig en ervaren 
geplaatst en een fotografe treft haar voorbereidingen voor de 
foto van de week…..!? Bestuursleden lopen licht gespannen 
rond en ordenen hun papieren.  Er staat iets te gebeuren daar, 
dat is zeker. Lang hebben we er naar uitgekeken en veel, heel 
veel voorwerk verzet als bestuur. Dé ledenvergadering moet het 
worden, opmaat naar nieuwe gemeenteraadverkiezingen 
volgend jaar.  
De leden vergaderen 
Om 20.00 uur mag ik en niet onze bestuursvoorzitter Ed Wilkes 
de aftrap doen en de vergadering openen. Spijtig voor hem, hij 
kan het niet meemaken vanwege zijn recente knieoperatie. We 
missen hem en hij vast ook ons. Flink wat leden zijn 
opgekomen en maken er een zeer levendige vergadering van. 
Om er in te komen stellen we snel de agenda vast met wat 
nieuwe punten, zoals een pauze met ruimte voor fotograaf Lisa 
van der Drift en aandacht voor de CDA kandidatenlijst voor de 
Europese verkiezingen. De ledenvergadering en wij achter de 
bestuurstafel zijn dan snel warmgedraaid en vlot stellen we het 
verslag van de vorige ledenvergadering vast. Hierdoor komen 
we al snel uit op de daarin al voorziene mogelijkheid voor het 
aanstellen van een vertrouwenscommissie en kon ik toelichten 
dat dit inderdaad had plaatsgevonden. Deze commissie, 
bestaande uit de leden Arie van der Knijff en Cock Paalvast, 
hebben volgens de daarvoor geldende regels de kandidatenlijst 
voor de komende verkiezingen opgesteld en daarvoor met de 
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verkiesbare kandidaten en enkele adviseurs indringende 
gesprekken gevoerd. Belangrijk en vertrouwelijk werk dus! 
Lancering meertrapsraket 
Maar eerst moest het verkiezingsprogramma worden 
vastgesteld. Hiervoor hadden Wim Warbout (op gebied van 
recreatie en de vlieten) en Jan de Visser ( meer en intensievere 
samenwerking op alle terreinen) wijzigingsvoorstellen 
ingediend. Het werd een goede gedachtewisseling, ook nog 
over andere aspecten van het concept- programma, met als 
resultaat dat het programma met als mooie titel ‘Midden tussen 
de mensen’ vlot kon worden vastgesteld door de leden. 
Hiermee was het fundament voor de komende verkiezingen 
geplaatst en het ‘aftellen’ is begonnen. Dan de kandidaten (lijst) 
voor de verkiezingen. Dit werd in de vorm van een 
tweetrapsraket door de leden behandeld. Eerst de lijsttrekker. 
Met een warm applaus, bloemen en een kus van mij (leuke 
opsteker voor de gelegenheids-voorzitter) kiezen de leden bij 
acclamatie Corine Bronsveld-Snoep tot nummer 1 van de 
kandidatenlijst en lijsttrekker. Als tweede trap kwam de verdere 
kandidatenlijst aan bod.  
Alle aanwezige kandidaten stelden zich even voor en vooral het 
kennis maken met enkele jonge nieuwe leden op die lijst gaf 
een ieder een goed gevoel (welkom dus in de kring en op de 
lijst). Ik noem ze graag even, Cicek Mehmet, Suzanne Wassink, 
Fenny Helfferich, Jaap Willem Poldervaart en Annemieke 
Verburg. Nu nog op niet verkiesbare plaatsen maar voor de 
toekomst meer dan een belofte volgens mij. Met een 
enthousiast applaus werd de totale voorgestelde lijst van in 
totaal 20 personen ook nu bij acclamatie vastgesteld. De CDA 
leden hadden de raket gelanceerd, op weg naar succesvolle 
verkiezingen! De totale lijst met alle 20 kanjers leest u vast 
elders in dit blad en u gaat van hen zeker heel veel horen en 
merken. Een mooie taak mocht ik toen vervullen. Het namens 
bestuur en de leden bedanken van de mensen die aan de basis 
stonden van al deze vergadersuccessen. De 
vertrouwenscommissieleden Arie en Cock, de 
kandidatencommissieleden Ed Wilkes en Karel Zwaard en 
tenslotte de programmacommissie Corine Bronsveld, Frits 
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Zandman en Jaap Poldervaart. Wat een hoop werk verzet door 
allen, geweldig! 

 
Foto shoot 
Tijd voor een pauze en DE FOTO! Alle 
aanwezige gekozen kandidaten werden  door 
de fotografe tot een mooie compositie 

gesmeed en iedereen deed zijn uiterste best om niet met 
gesloten ogen op de gevoelige plaat te komen ;-). Het leek een 
beetje op een kabinets-balkonscene met koningin Corine in het 
midden. De foto zal straks met kerst vast inslaan als een 
(campagne)bom en wordt een CDA-collectors-item, let maar op. 
 
Na de pauze leggen de kandidaten hun ‘fotosterrenstatus’ snel 
af en gaan we weer samen met de ‘gewone leden’ aan het 
werk. Vlot wordt door de vergadering het voorgestelde 
‘eventueel’ van een lijstverbinding voor de 
gemeenteraadsverkiezingen met de Christen Unie, omgezet in 
een duidelijk ja tegen dit voorstel. Met dank aan raadslid Marcel 
’t Hart voor zijn korte en duidelijke college over 
Lijstverbindingen. Het bestuur krijgt het mandaat om in overleg 
met de fractie er verder goede invulling aan te geven. 
Campagne 
Dan volgt een flitsend optreden van campagneleider Henrike 
Heijboer. Maar ja wie wil er nou niet voor zo een club 
campagne voeren? Mooie plannen en veel enthousiasme 
derhalve. We hebben er zin in en de campagne is vanavond 
eigenlijk al gestart.  
 
Dan vaart Europa de Kuiperij binnen. Wat eerst een 1, 2tje leek 
te worden werd een verrassend optreden van Fenny Helfferich. 
Door haar kennis van de CDA  Europa-politiek en persoonlijke 
contacten met enkele jonge Europa kandidaten, formeren we 
een nieuwe volgorde van de kandidatenlijst die onze secretaris 
namens de ledenvergadering zal doorspelen aan het CDA 
Partijbureau. 
Slotakkoord  
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Na nog een enkel punt in de rondvraag en de afhandeling van 
enkele kleine nabranders (meerstrapsraket) mocht ik om 22.00 
uur de vergadering afsluiten nadat ik mijn medebestuursleden 
had bedankt voor het samen opknappen van deze mooie maar 
lastige klus die dankzij een kritische maar zeer meewerkende 
ledenvergadering een feestelijke avond was geworden die ik 
niet graag had willen missen. Buiten was het nog steeds guur, 
maar binnen waren vrolijke, enthousiaste en dankbare leden 
die een drankje verdiend hadden. En bij de uitgang stond een 
laptop met daarop een heel goed geslaagde foto tevreden te 
knipperen……. 
 
Hartelijke groet,  
 
Jaap Poldervaart 
 
PS. Lancering geslaagd, raket op koers  
    
 

Kandidatenlijst CDA Maassluis voor 
Gemeenteraadsverkiezingen maart 2014 

 Verkiesbaar    

 
Naam   Voornaam Geboorte datum 

1 Bronsveld Corine  8-6-1977 

2 Pleijsier Kees  21-4-1972 

3 Hart, 't Marcel  6-9-1974 

4 Voskamp Fred  11-4-1972 

5 Heijboer Henrike  9-2-1967 

6 Boekestijn Martin  30-9-1968 

7 Wassink Constand 28-1-1953 

       

 
Niet 
verkiesbaar 

  
 

 Naam  Voornaam Geboorte datum 

8 Cicek Mehmet 11-7-1978 
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9 Wassink  Suzanne 3-7-1981 

10 Helfferich Fenny 21-8-1985 

11 Poldervaart Jaap Willem 4-4-1972 

12 Verburg Annemieke 19-5-1976 

13 Boers Inge 6-10-1966 

14 Warbout Wim 24-8-1949 

15 Hoogerbrugge Arjan 10-4-1967 

16 Leerdam, van  Cor 6-11-1953 

17 Poldervaart Jaap 18-8-1950 

18 Zwaard Karel 19-6-1950 

10 Zandman Frits 21-4-1940 

20 Visser, de Jan 15-7-1957 
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Brenda van der Drift-Cramers                                  
 
Het is weer zover: advent. 
 
Of ik een stukje kan schrijven voor het ledenblad? Met 
genoegen, tussen de bedrijven door weliswaar. Want december 
is een hele gezellige, maar ook hectische maand. Er moet nog 
een surprise gemaakt worden, een gedicht geschreven, een 
kerstmenu bedacht worden, kerstkaarten schrijven, de 
kerstspullen van zolder, familiebezoek plannen. Dat alles naast 
de gebruikelijke orde van vergaderen voor CDA of kerk, huis-
tuin-en-keuken, het overhoren van huiswerk, het sporten. En 
dan moet er af en toe nog gewerkt worden. Vooral in december 
is het voor ons zakelijk gezien druk: zoveel mogelijk klanten 
bezoeken om hen persoonlijk fijne kerstdagen te wensen, soms 
nieuwe contracten afsluiten. Ik reis dan vaak mee met mijn 
echtgenoot. Van Hamburg naar Zürich, van Berlijn naar het 
Ruhrgebied en alles wat ertussen ligt. Meestal met de auto. 
Onderweg kunnen we bijkletsen. Over onze oudste dochter, die 
in januari op uitwisseling gaat naar Engeland. Over het wel en 
helaas ook wee van bekenden om ons heen. 
 

 
Verder hebben we verhuisplannen die ook de nodige energie 
vergen. 
 
Het valt niet altijd mee om in deze drukke maand tijd in te 
richten voor bezinning. Je overdenkt de mooie en minder mooie 
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momenten van het afgelopen jaar en vraagt je af wat het 
nieuwe jaar zal brengen. 2014: het verkiezingsjaar, het 
feestjaar voor Maassluis. De donkere dagen voor kerst… Maar: 
eerste kaars brandt. Als u dit leest de tweede ook. De advent, 
het uitzien naar de komst van de Heer, is een heel bijzondere 
tijd. Dat heeft weinig te maken met kadootjes en lekker eten. 
Niets eigenlijk met verkiezingen, nu ik erover nadenk. Het is 
een tijd van ingetogenheid, verbondenheid en waakzaamheid. 
Zorgen dat je klaar staat als het zover is. Ik wordt bevraagd: wat 
doe jij? Of: wat laat jij? Welke stappen zet jij en in welke 
richting? Ik mag mij met u verheugen in Zijn komst! Ik ben er 
bijna klaar voor, en u? 
 
Ik wens u allen een zalig kerstfeest een prachtig 2014! 
 
Brenda van der Drift-Cramers 
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Uit de pen van raadslid Kees Pleijsier                      
 
Het moet meer. Alles moet meer. Het moet ook meer in 
Maassluis. Op meer tijden de winkels geopend, liefst ook elke 
zondag, maar net zo goed op elke feestdag die we kennen in 
Nederland. Oh, en vergeet niet de avond van Goede Vrijdag en 
Kerstavond. Niet meer tot 19.00 uur de tijd om boodschappen 
te halen, nee, nu tot 22.00 uur!  

 
 
De Maassluise winkeltijdenverordening is vastgesteld. Zoals we 
tijdens een eerdere ledenvergadering al hebben aangegeven: 
de fractie is hiervan geen groot voorstander. In de afgelopen 
jaren is van de mogelijkheid om de winkels op zondag te 
openen ongeveer drie maal per jaar gebruikt gemaakt, waar de 
verordening ruimte gaf voor 12 zondagen per jaar. 
Toch moest de verordening verruimd worden. Uit de 
gesprekken die we als fractie met de ondernemers hebben 
gevoerd, wilden eigenlijk alleen de supermarkten en 
bouwmarkten vaker op zondag open. De winkels in de 
Binnenstad en in de Koningshoek hoefden niet elke zondag 
open, maar wilden wel vaker. De reacties van de leden die we 
hebben ontvangen gaven ook aan dat elke zondag open teveel 
van het goede zou zijn.  
Als fractie hebben we daarom een voorstel gemaakt dat uitging 
van een lichte uitbreiding van de 12 zondagen die al mogelijk 
waren, namelijk 18 zondagen per jaar open. Maar wel ook met 
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de bepaling dat de winkels alleen op 2
e
 Paasdag, Hemelvaart 

en 2
e
 Pinksterdag open mogen zijn: ook op basis van de 

geluiden die we van leden hebben gehoord en van mensen uit 
de stad die we hierover gesproken hebben. De andere 
feestdagen zijn de winkels niet open. Deze dagen hebben voor 
veel mensen een belangrijke, principiële waarde. Feestdagen 
en zondagen hebben nog een functie: het zijn vrije dagen, 
omdat daarvoor gestreden is als recht. Het recht op vrije dagen. 
Dagen waarop we met familie en vrienden samen kunnen zijn, 
waar ruimte is voor sport en ontspanning. Dagen waarop het 
niet meer hoeft te zijn, maar juist iets minder mag zijn: 
consuminderen. 
Het voorstel bevatte nog enkele uitspraken en verdere 
onderbouwing, waar ik hier niet verder op in ga. Het was wel 
een voorstel waar we als fractie achter stonden en staan. 
Persoonlijk heb ik echter ook een mening over het voorstel tot 
uitbreiding van de winkeltijden en met name op één punt, 
waarop mijn mening verder gaat, principiëler is dan in de fractie. 
Dat betreft de mogelijkheid tot het open zijn van de winkels in 
Maassluis op 4 mei na 19.00 uur. Ieder jaar wordt in Maassluis 
veel werk gemaakt van de herdenkingen van 18 maart en 4 
mei. Veel inzet wordt hierop gepleegd door het college om 
jongeren te betrekken bij het herdenken van de gevallenen, het 
herdenken van de verschrikkingen van de oorlog en het vieren 
van vrijheid. Ik begrijp niet dat een college dat hiervan zoveel 
werk maakt, zo makkelijk het gevraagde respect zelf zo 
makkelijk opzij schuift en het mogelijk maakt dat winkels open 
kunnen zijn. Dan worden inwoners ineens consumenten, zijn 
economische gronden belangrijker dan respect en vrijheid. 
 
Het zal duidelijk zijn dat we met de fractie tegen het voorstel 
hebben gestemd. Dus of u nu wil of niet, als consument van 
Maassluis, of u wat meer wilt gaan consuMEREN deze kerst. Ik 
ga lekker met mijn gezin, familie en vrienden genieten van deze 
dagen. Dat kan thuis zijn, maar ook in het bos of op het strand. 
In een winkel zult u mij niet zien tijdens de kerstdagen! 
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Uit de pen van Fred                                                  
 
Bomen in de stad 
Tijdens de begrotingsraad heeft de fractie van het CDA 
Maassluis een aantal moties ingediend. Moties om het college 
te vragen om beleid voor het komende begrotingsjaar aan te 
passen of juist nieuw beleid te ontwikkelen.  Eén van die moties 
was de motie ‘Bomen in de stad’.  

 

 
 
Al geruime tijd was het ons, en met ons vele bewoners van de 
stad, opgevallen dat er meer bomen verdwenen dan dat er 
terug kwamen. Als ie hadden we hier al vragen over gesteld en 
de antwoorden bevestigden onze vermoedens.  
De, unaniem aangenomen, motie vraagt de wethouder een plan 
van aanpak op te stellen met een aanscherping van de 
herplantingsverplichting. Als uitgangspunt moet gelden dat er 
voor iedere gekapte boom er 1 wordt teruggeplaatst.  
De wethouder heeft aangegeven met een 'bomen-balans' te 
willen werken in gevallen dat de herplanting niet direct mogelijk 
is, zodat het totale bestand niet zal teruglopen.  
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Behalve deze (aanscherping van de) herplantingsverplichting 
heeft het CDA Maassluis ook gevraagd om het gebruik van 
hoogwaardige bomen om de beeldbepaling en de beleving van 
het groen door de inwoners te verbeteren. 
Tijdens de ledenvergadering van 20 november is het 
verkiezingsprogramma vastgesteld. In dit 
verkiezingsprogramma is uiteraard ook een hoofdstuk aan het 
openbaar groen gewijd. Het CDA Maassluis wil een 
verbeterslag maken in de groenbeleving. Het beleid van de 
gemeente op dit gebied zou wat ons betreft een hogere 
prioriteit moeten krijgen. 
Om dit te bereiken willen we het huidige groenstructuurplan uit 
2001 actualiseren op basis van een enquête onder de inwoners 
en consultatie van 'groene' belangengroeperingen. 
Vergroening van speelplekken, het behouden van de 
dierenhoeken en de groene parken in de wijk, maar ook het 
realiseren van een stadspark bij de herstructurering 
Binnenstad/Sluispolder-west kunnen aan een verbeterde 
groenbeleving bijdragen. 
 
Bij nieuwe ruimtelijke projecten wordt het groen al vanaf het 
begin meegenomen in de planvorming en bij bouwprojecten die 
in tijd uitlopen wordt met de ontwikkelaar gekeken hoe de 
leefomgeving op peil gehouden kan worden. 
Plannen waar de fractie zich de resterende tijd van deze 
periode en natuurlijk in de nieuwe periode, zal blijven inzetten.  
De komende tijd hebben we politiek misschien even wat stilte 
voor de storm. De, voor ons met name op het familievlak, 
drukke december maand is inmiddels  begonnen, tijd voor het 
gezin en de familie, mooie tradities zoals Sinterklaas, maar 
zeker ook de advent tijd waarin er steeds meer lichtjes gaan 
branden. Onderweg naar kerstfeest, niet als eindpunt van een 
jaar, maar als begin van een nieuwe periode. 
“Voor alle mensen op onze weg:  vrede en goeds in elk huis! 
Voor al wie kwamen in deze stad:  Ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu!”  
Fred Voskamp 
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Van de campagneleider                                              
 
De campagnecommissie is van start gegaan. Corine Bronsveld, 
Ed Wilkes, Marcel ‘t Hart, Jaap Poldervaart, Gerda van Schie 
en ikzelf vormen de commissie. Wij gaan campagne voeren 
vanuit onze eigen kracht! Tijdens de laatste ledenvergadering 
hebben wij het verkiezingsprogramma vastgesteld “Midden 
tussen de mensen”. En daar staan wij voor. Wij gaan ook 
midden tussen de mensen campagne voeren.  
 
Op 15 december doen we een vrijwilligersactiviteit voor ouderen 
in de stad. Wij gaan de bewoners van de Tweemaster 
begeleiden naar de kerstmarkt in de binnenstad.   
 
De week erna staan we op zaterdag van 11.00 – 12.00 uur bij 
alle winkelcentra en delen we kerstkaarten uit. We hebben 
kerstkaarten laten drukken met de foto die tijdens de 
ledenvergadering gemaakt is. U gaat het nog zien…. 
 
Begin januari komt er een officiële presentatie van het 
verkiezingsprogramma. Ook hiervoor kunt u nog een 
uitnodiging verwachten. Want in het nieuwe jaar is het een 
goede gewoonte om elkaar een goed nieuw jaar toe te wensen. 
Een spannend jaar, met twee verkiezingen voor de deur.  
 
Noteer 22 januari ’s middags vast in uw agenda (inloop 14.00 
uur, start programma 14.30 uur). Dan organiseert de PCOB 
samen met het CDA een middag in het Witte Kerkje. Ons CDA-
icoon Hannie van Leeuwen zal dan spreken over de toekomst 
van de ouderenzorg. Van harte aanbevolen.  
 
Mocht u het leuk vinden mee te doen met een activiteit of heeft 
u ideeën voor activiteiten, dan horen wij dit graag van u. Mail 
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naar h.heijboer@kabelfoon.nl of bel Henrike 010-5920147/06-
13907173. 
 
De campagnecommissie heeft er heel veel zin in en wij hebben 
alle vertrouwen dat 2014 ook een goed jaar gaat worden voor 
CDA Maassluis.  
 
Met vriendelijke groet, 
Henrike Heijboer 
campagneleider 
 
 

Even voorstellen                                            
 
Mehmet Çiçek 35 jaar en sinds mijn achtste woonachtig in 
Maassluis. Getrouwd en vader van twee kinderen van 6 en 8 
jaar. Ruim 14 jaar werkzaam in de Medische Wereld  als 
Medisch Technicus. Geboren in een kleine stad in Turkije en 
getogen (vanaf mijn achtste) in Maassluis. Familiehereniging 
heeft een zekere impact gehad op mijn ontwikkeling als kind 
zijnde. Positieve kant hoef ik niet te noemen, maar je komt 
ergens waar je de taal en de cultuur niet kent. Gelukkig de 
juiste ondersteuning gehad vanuit familie en school.  
Wetende wat goede ondersteuning voor je kan betekenen, ben 
ik op vrij jonge leeftijd met vrijwilligerswerk begonnen. Er was 
een grote behoefte om zowel jongeren als allochtone ouders te 
begeleiden in hun dagelijkse routine. Jongeren begeleiden 
zodat ze niet afgeleid worden en hun studie kunnen afmaken. 
Ouders stimuleren en hun manieren leren om actief mee doen 
in de opvoeding van hun kinderen.  
De lezers zullen zich natuurlijk afvragen hoe ik met de partij in 
contact ben gekomen. Vanwege mijn maatschappelijke functies 

mailto:h.heijboer@kabelfoon.nl
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heb ik met veel regelmaat contact met zowel de ambtelijke als 
bestuurlijke organen van de gemeente. Door regelmatige 
contacten met Karel, Corine en Kees al 3 jaar lid van de CDA, 
maar vanwege tijdsgebrek heel weinig betrokken geweest bij de 
partij.  
 
Als persoon wil je jezelf zoveel mogelijk indekken door allerlei 
verzekeringen af te sluiten. Ik ben aangesloten bij CDA en zie 
het als een rechtsbijstandsverzekering met de beste dekking op 
alle fronten en voor alle inwoners van deze gezellige gemeente. 
Vrienden, kennissen en natuurlijk zelf vonden het tijd om actief 
deel te nemen  in de gemeentelijke politiek. Er staat een drukke 
campagne periode op ons te wachten. 
 Geniet zoveel mogelijk van de komende feestdagen, waarbij 
de saamhorigheid in het teken staat en natuurlijk met zoveel 
mogelijk familie, kennissen en vrienden. Alvast stemmen 
reserveren .... succes 
 
 

Even voorstellen                                                   
 
Mijn naam is Suzanne Wassink, 32 jaar, getrouwd met 
Alexander en moeder van een prachtige dochter Julia van 2,5 
jaar. 
Ik ben geboren en getogen in Maassluis. Alexander is geboren 
en getogen in Heerjansdam, maar het is nooit een discussie 
geweest waar we zouden gaan wonen. Alexander is inmiddels 
ook helemaal “ver-Maassluist”. Zo speelt hij voetbal met zijn 
vrienden bij Excelsior Maassluis en wordt de 3

e
 helft regelmatig 

voortgezet in de Maassluise horeca.  
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Als ik denk aan mijn jeugd in Maassluis, dan verschijnt er een 
grote glimlach op mijn gezicht. Want wat liggen er veel mooie 
verhalen en avonturen binnen de “muren” van de basisschool ’t 
Hoeckertje, discotheek Commedia, de jaarlijkse Furiade met 
haar Hollandse Avond, de voetbalvelden, de pont, Oporto, 
catechisatie op maandagavond, na de kerk limonade drinken 
en suikerklontjes eten in de “kuil” van de oude Koningshof, met 
de trein naar het strand, met de trein naar de “grote” stad 
Rotterdam en ga zo maar door. Als ik hier weer allemaal aan 
terug denk, kan ik met recht zeggen dat ik trots ben om 
“Maassluizenaar” te zijn.  
Binnen de gemeente Maassluis maar ook in Nederland leven 
we met en naast elkaar. Ik vind het, persoonlijk, erg belangrijk 
dat je je hiervan bewust bent, want met elkaar vorm je een 
gemeente en een samenleving. Een samenleving die diverse 
meningen kan hebben, maar waar het wel belangrijk is dat we 
bewust zijn van elkaar en met respect met elkaar omgaan. Ik 
vind dat iedereen hier een bijdrage aan moet leveren.  
In mijn werk als HR-manager van een internationale 
reisorganisatie zie je dat ook terug. Ik vind dat iedere collega, 
en niemand uitgezonderd, verantwoordelijk is voor waar wij als 
organisatie voor staan en dit ook moet uitdragen. Mijn collega’s 
zijn verdeeld over diverse kantoren binnen Europa en we 
hebben diverse nationaliteiten. Dit geeft soms onderling wrijving 
omdat we elkaar niet begrijpen. Maar door met elkaar in 
gesprek te gaan, bewust te zijn van elkaar en respect te tonen 
voor elkaar, komen we een heel eind en streven we hetzelfde 
doel na. 
Sinds enige tijd merk ik in Maassluis dat we ons regelmatig niet 
meer bewust zijn van elkaar en elkaar niet meer respecteren. 
We denken alleen nog aan onszelf en zijn ons niet bewust van 
de ander. Ik kon op de bank blijven zitten, maar ik kon er ook 
wat aan doen. Ik heb een een christelijke opvoeding gehad en 
deze normen en waarden neem ik mee in mijn dagelijkse leven. 
Ik ben uitgekomen bij het CDA. CDA Maassluis en de doelen 
die zij nastreven, daar kan ik mee geheel in vinden en daar wil 
ik onderdeel van zijn. 
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Even voorstellen                                                     
 
Ik heet Fenny Helfferich. Ik ben opgegroeid in Sneek, naar 
school gegaan in Zwolle en heb rechten en 
bedrijfswetenschappen gestudeerd in Nijmegen. Omwille van 
de liefde ben ik in 2012 teruggekeerd naar de streek waar ik 28 
jaar geleden geboren ben (in Vlaardingen om precies te zijn). 
Mijn man is een echte Maassluizer. Zelf heb ik even moeten 
wennen aan Maassluis. Door vanaf het begin actief te worden 
in een kerk en deel te nemen aan een taalmaatjes-project ben 
ik snel met verschillende kanten van Maassluis in aanraking 
gekomen. Inmiddels heeft de stad een speciaal plekje in mijn 
hart veroverd.  Sinds een jaar of 10 ben ik lid van het CDA en 
het CDJA. Ik ben lid geworden van het CDA omdat ik de 
ideologie onderschrijf en ook ervaar. De studievereniging, het 
taalmaatjesproject en de kerk zijn de plaatsen waar mensen 
voor elkaar zorgen en naar elkaar omzien. Dat sluit aan bij één 
van de kernpunten van het CDA dat het maatschappelijk 
middenveld bepalend is voor de samenleving als geheel. 
Ik ben eerst actief geworden voor het CDJA, de jongerentak 
van het CDA. Dat begon bij het CDJA in Nijmegen, om 
uiteindelijk via het algemeen bestuur van het CDJA en het 
voorzitterschap van het CDJA in Gelderland, in het dagelijks 
bestuur terecht te komen. Daar heb ik een jaar lang de 
portefeuille “politiek” onder mijn hoede gehad. Een erg leuk en 
interessant jaar. Voor het CDJA ben ik ook actief geweest voor 
het YEPP, een unieke ervaring om binnen Europa andere jonge 
christendemocraten en conservatieven te ontmoeten. Namens 
het CDJA heb ik een tijd in het bestuur van het CDA Gelderland 
gezeten. En nu… op de lijst van het CDA Maasluis! 
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Even voorstellen                                                              
 
Binnen onze familie speelt het CDA al vele jaren een 
belangrijke rol, als dochter van leden en zus van een CDA-
raadslid. Ik liet het allemaal maar een beetje, totdat Marcel mij 
vroeg om mij kandidaat te stellen voor het CDA. Ja, ja…ik? Ik 
ben mij gaan oriënteren binnen politiek Maassluis en in het 
bijzonder het CDA Maassluis. Een hele kluif als je totaal met 
andere belangrijke zaken bezig bent in het dagelijks leven! Na 
stukken lezen, Marcel nogmaals vragen enzovoorts, snapt u het 
gevolg: ik kon geen rede verzinnen om het niet te doen, dus sta 
ik op de lijst voor onze partij. Een partij waar ik met plezier bij 
wil horen, een mooi verkiezingsprogramma, een enthousiast 
bestuur en bijbehorende leden en natuurlijk de fractie welke ook 
veel werk verzet voor het CDA.  
Nu iets meer over mijzelf. Mijn naam is Annemieke Verburg-’t 
Hart, getogen in verschillende delen van Maassluis.  Na enige 
jaren in Vlaardingen te hebben gewoond nu weer woonachting 
in het centrum van Maassluis. Ik ben getrouwd en wij zijn trotse 
ouders van 2 kanjers, een jongen van 8 en een meisje van 6. In 
het dagelijks leven ben ik naast moeder, dialyse 
verpleegkundige in het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft. 
Verder zijn we als gezin betrokken bij CKC Maassluis, de 
kinderen spelen daar met veel plezier bij de jeugd.  Ook hoop ik 
volgend jaar weer mee te gaan als fietser met de ROPARUN, 
een fantastisch evenement met Pinksteren. Waar we in een 
estafette loop, voor het KWF, van Parijs naar Rotterdam lopen 
(met ondersteuning van fietsers). 
 Ik hoop u hiermee mijzelf wat meer te hebben geïntroduceerd 
binnen het CDA en kijk uit naar de verkiezingen! 
Hartelijke groet, Annemieke Verburg-‘t Hart 
 
 



CDA Maassluis december 2013 
 

 27 

Even voorstellen, Jaapwillem Poldervaart…..            
 

Geboren en getogen Maassluis-er  (sinds 1972), getrouwd met 
Mirjam van der Schee, vader van twee zoons: Krijn(9 jr.) en 
Teun(6 jr.)  Ik heb mij aangemeld als lid van het CDA om de 
volgende reden.  De laatste tijd heb ik opgemerkt dat onze 
regering steeds meer uitvoerende taken afstoot/overdraagt naar 
de provinciale- en gemeentebesturen. Dit betekent dat de 
manier waarop in je directe omgeving politiek wordt bedreven 
steeds meer van invloed is en kan zijn. Een mening vormen aan 
de zijlijn van ‘het spel’ gebeurd naar mijn zin al te veel. Even 
lekker kort en snel je mening ventileren via de sociale media, 
doe ik niet graag. Maar ik ben wel geïnteresseerd en wil zien of 
ik naast mijn stem uit te brengen tijdens de verkiezingen,mijn 
stem ook kan gebruiken om samen nog meer te bereiken.   
Waarom het CDA? Ik ben protestant opgevoed met de oudste 
normen en waarden die er naar mijn mening bestaan. Deze 
hoop ik terug te vinden in de ‘C’ van het CDA. Het uitdragen 
van deze normen en waarden (de tien geboden) is misschien 
wel de juiste ‘shortlist’ van regels en handvaten die onze 
maatschappij kan brengen wat we nodig hebben . 
Naast mijn gezin en werk (drukwerkinkoper) maak ik tijd voor 
het ophalen van oud papier (OPA de Ark in Maassluis Oost) en 
het geven van catechisatie aan een groep 12/13 jarigen (erg 
leuk). Ik ben af en toe hulpkoster op zondag in de 
Immanuelkerk.  Persoonlijk ben ik een groot muziekfanaat met 
een hele brede smaak. En tegenwoordig luister ik dat weer 
vanaf vinyl. Nog liever luister ik muziek live tijdens een festival 
of concert, met de voeten in het gras en een biertje in mijn 
hand! 
Motto’s op het werk en privé: “slapen doen we ’s-nachts” en 
“iedereen die liegt, heeft een groot hoofd nodig”  
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Fractie 

Naam Adres Telefoon 

Corine Snoep 
fractievoorzitter 

Lorentzdreef 30 
3146 BK 
csnoep@kabelfoon.nl 

4613925 

Kees Pleijsier 
Vice 
fractievoorzitter 

Berkendal 65 
3142 AA 
keespleijsier@hotmail.com 

4679894 

Fred Voskamp 
steunlid 

Getijmolen 5 
3146 CA 
Fred.voskamp@huizevoskamp.nl 

5997100 

Marcel ’t Hart 
Raadslid en 
Fractiesecretaris 

Ververij 62 
3142 JG 
marcel@familiethart.nl 

5913950 

Brenda van der 
Drift – Cramers 
Steunlid  

Wilgendal 55 
3142 AN 
Brenda.Drift@kabelfoon.net 
 

5923827 

Bestuur 
 

Ed Wilkes 
Voorzitter  

Noorddijk 59c 
3142 EB 
ed.wilkes@kabelfoon.net 

5917310 

Constand Wassink 
Penningmeester 

Spechtstraat 24 
3145 XK 
wasdon@kabelfoon.nl 

5916435 

Karel Zwaard 
Secretaris 

Noordvliet 22 
3142 CM 
allegro@caiw.nl 

0612927282 

Jaap Poldervaart 
 

Richard Hollaan 299 
3144 BS  
jpldrvrt@kabelfoon.nl 

5914124 

Frits Zandman Prins Mauritsstraat 2 
3143 LM 
zandman@kabelfoon.nl 

5918270 

Website CDA Maassluis: HTwww.cdamaassluis.nlTH 

Rekeningnummer  CDA Maassluis: NL70Rabo 0119853353 
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