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LEDENVERGADERING 
 

DONDERDAG 28 APRIL A.S. 
 

AANVANG 20.00 UUR 
 

BIJ RODERICK WOLS THUIS, ZURE VISSTEEG 38 
 

U KOMT TOCH OOK ! 
 
 

AFSCHEID VAN ONZE WETHOUDER KEES PLEIJSIER 
 

DONDERDAG 28 APRIL A.S. 
 

VAN 16.30 UUR TOT 18.00 UUR 
 

LOCATIE: STADHUIS 
 
 

HEEFT U NOG NOOIT EEN E-MAIL VAN HET CDA  
 

MAASSLUIS ONTVANGEN? 
 

MISSCHIEN IS UW E-MAIL ADRES NIET BIJ ONS BEKEND? 
 

WILT U IN HET VERVOLG OOK ONZE E-MAIL INFORMATIE 
ONTVANGEN? 

 
STUUR DAN EEN BERICHT NAAR: 

 
allegro@caiw.nl of ed.wilkes@kabelfoon.net 
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Van de redactie.                                                      
 
Terwijl onze fractievoorzitter Roderick Wols van een welverdiende 
vakantie geniet, hebben de andere fractie- en steunleden hun best 
gedaan om u zoveel mogelijk te vertellen over het wel en wee in de 
afgelopen periode. Een periode waarin, ondanks de grote inzet van de 
kandidaten, het niet gelukt is om de 4 zetels in de raad te handhaven. 
Erg jammer. Positief is wel dat de CDA-kandidaten het enthousiasme 
niet hebben verloren en daarom met volle kracht campagne gaan voeren 
voor de verkiezingen van 9 juni a.s. 
Tijdens de ledenvergadering op 28 april, waarvoor u al een uitnodiging 
heeft ontvangen, zal uitgebreid verslag worden gedaan over 
verschillende zaken en dan vooral ook over 
het feit dat het CDA niet deelneemt in het nieuwe college van 
burgmeester en wethouders. Bezoek eens zo’n vergadering. U bent van 
harte welkom. De bijdragen in deze ledenbrief komen niet alleen van 
bekende leden als Karel Zwaard,  
Corine Bronsveld en Brenda v.d. Drift. Nieuwe schrijvers zijn Jaap 
Poldervaart (voorgesteld bestuurslid) en Marcel ’t Hart (nieuw 
steunraadslid). Verder geeft aftredend wethouder Kees 
Pleijsier uitleg over de collegeonderhandelingen en over zijn nieuwe rol 
als raadslid. Uiteraard kan een bijdrage van voorzitter Ed Wilkes niet 
ontbreken. Tenslotte ook weer een kolom van Koppelsok. Helaas is dit 
wel de laatste bijdrage van Koppelsok. Koppelsok is wat somber en dan 
vooral over de invloed van de landelijke gebeurtenissen (kabinetscrisis) 
op de gemeenteraadsverkiezingen. Hij kan moeilijk uit de weg met wat er 
in Den Haag is gebeurd en dat heeft hem aan twijfelen gebracht. Vanaf 
deze plaats willen wij Koppelsok bedanken voor alle bijdragen in de 
afgelopen jaren. Vaak waren ze geestig, vaak waren ze scherp.  
Maar altijd prettig om te lezen. Koppelsok, nogmaals dank, het ga u 
goed. 
 
VEEL LEESPLEZIER TOEGEWENST 
FRITS ZANDMAN 
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UVan de voorzitter                                                    
 
Het jaar 2010 zal in veel opzichten een bijzonder jaar worden. 
De verkiezingen zijn inmiddels achter de rug en de uitslag zal u 
niet ontgaan zijn. Laat ik beginnen met mijn bijzondere dank uit 
te spreken aan de groep van zo’n 25 CDA-ers die zich in 
verschillende werkgroepen en activiteiten meer dan 100% 
hebben ingezet om bij de verkiezingen een optimaal resultaat te 
bereiken. Dat heeft geresulteerd in een goed programma, een 
sterke kandidatenlijst en een sterk gevoerde campagne, waarbij 
veel “groen op straat” te zien was. De landelijke politiek gooide 
helaas roet in het eten en het resultaat is dat het CDA in 
Maassluis, net als in 2006, nogmaals een zetel moest inleveren. 
Sterker nog, de grote partijen PvdA en VVD hebben besloten 
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het CDA niet meer in de coalitie te willen opnemen. En dat heeft 
als consequentie dat onze wethouder Kees Pleijsier niet meer 
terugkomt in het college en zich helaas na 2,5 jaar genoodzaakt 
ziet naar een andere werkkring uit te gaan kijken.  Door de vele 
wijzigingen nemen we naast de wethouder ook afscheid van 
drie raadsleden uit vorige periode, t.w. Henrike Heijboer, Peter 
Anker en Brenda van der Drift. In de komende 
ledenvergadering willen we dit graag met U bespreken en 
tevens de nieuwe fractie aan u voorstellen en met u van 
gedachten wisselen over de aanpak voor de komende jaren.  Ik 
wens u veel leesgenoegen en ik zie u graag op de 
ledenvergadering. 
Met hartelijke groet van uw voorzitter 
Ed Wilkes 
 
CDA – werkgroep Financiën Maassluis 
 
De komende vier jaar worden voor heel Nederland spannend, 
vooral op het financiële vlak. Waar kunnen we bezuinigen, 
hoeveel moet er bezuinigd worden en hoe houden we het 
minimaal noodzakelijke dienstenniveau op peil? En dat zal 
zeker ook voor Maassluis gelden.  Landelijk zijn er vele 
werkgroepen bezig met het opstellen en uitwerken van 
voorstellen om bezuinigingen te gaan realiseren. In de 
afgelopen maanden is onder leiding van de burgemeester ook 
in Maassluis een werkgroep actief geweest, met als resultaat 
een zogenaamd “overdrachtsdocument” . Een handreiking met 
een opsomming van onderwerpen voor bezuinigingen waarmee 
keuzes gemaakt kunnen worden. De CDA fractie maakt geen 
onderdeel uit van het college, maar heeft met de andere 
fracties in de raad de taak het college te controleren. Een 
belangrijke rol en veel werk dus ook voor onze eigen fractie. 
Zoals ik al eerder heb gemeld in ledenvergaderingen zou ik 
graag met één of meerdere werkgroepen binnen onze CDA 
afdeling willen gaan werken aan bestudering en bespreking van 
onderwerpen waar politiek Maassluis zoal mee bezig is. 
Sowieso om ons eigen inzicht te verbreden en te verdiepen, 
maar mogelijk ook ter ondersteuning van onze fractie die al 
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deze onderwerpen steeds weer op een juiste wijze moet 
voorbereiden en in het belang van onze stad correct moet 
behandelen. De financiële situatie van Maassluis zou een 
onderwerp kunnen zijn voor zo’n werkgroep om eens mee van 
start te gaan. Heeft u belangstelling om in zo;n werkgroep mee 
te denken, neem dan contact op met ondergetekende. Bij 
voldoende belangstelling zal daar zeker gevolg aan gegeven 
worden. Ik hoor het graag van u. 
Ed Wilkes, voorzitter 
E-mail: ed.wilkes@kabelfoon.net  tel: 010-5917310  
of 06-53117609 
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Van de fractievoorzitter                                              
 
Ik ben nu lekker op vakantie, dus helaas geen bijdrage uit mijn 
pen.  
 
Met vriendelijke groet, 
Roderick Wols 
Fractievoorzitter 
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AFSCHEID EN NIEUWE ROL                                                     
 
Verkiezingsdagen zijn bijzonder. Voor zowel kiezers,  potentiële 
kandidaten als de vele vrijwilligers is het altijd een spannend 
moment waarop de verkiezingsuitslag bekend wordt gemaakt. 
Dit jaar kwam de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in 
Maassluis gefaseerd binnen, de trend was echter wel direct 
duidelijk. Verlies voor PvdA en CDA; winst voor de VVD, 
Maassluis Belang en D’66; Christen Unie, de VSP en de SP 
bleven gelijk. De kiezer heeft gesproken en de nieuwe 
verhoudingen zijn de politieke realiteit voor de komende vier 
jaar. Met drie zetels is het CDA uit de verkiezingsstrijd 
gekomen, de vierde partij van Maassluis. Dat is niet goed en 
moet beter. Een kritisch zelfonderzoek is nodig, maar gelijktijdig 
een positieve blik vooruit.  
 
Een persoonlijke terugblik: 
De afgelopen tijd heeft voor een groot deel  in het teken 
gestaan van afscheid nemen: afscheid van de gemeenteraad 
als geheel, van het College, van onze fractieleden en meer 
recent van de coalitie. De laatste raadsvergadering heeft een 
speciale sfeer en met recht worden de raadsleden die niet meer 
terugkeren in het zonnetje gezet. Henrike, Brenda en Peter 
keren niet terug. De afgelopen vier jaar hebben zij, ieder op 
eigen wijze, vorm en inhoud aan het CDA Maassluis gegeven. 
Met het afscheid komt formeel een einde aan een zeer 
intensieve samenwerking, informeel gelukkig niet door de 
vriendschappen die zijn ontstaan. Het raadswerk is een 
belangrijk bindende factor in het onderlinge contact, maar zeker 
niet de enige. Ook bij de installatie van de nieuwe raadsleden 
kwam dit tot uiting door de aanwezigheid van leden uit de oude 
fractie. Met de PvdA als grootste partij en de VVD als winnaar 
was vrij snel duidelijk dat zij samen de basis van de coalitie 
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gingen vormen en dat daarbij een derde partij werd gezocht  Wij 
hadden als uitgangspunt: bereid tot deelname aan een nieuwe 
coalitie mits belangrijke punten vanuit ons 
verkiezingsprogramma opgenomen worden in het nieuwe 
coalitieakkoord. Het CDA is een partij die vanuit uitgangspunten 
en idealen een heldere visie heeft op de samenleving en heeft 
de mooie en uitdagende taak deze visie actief en wervend uit te 
dragen. Binnen een coalitie kan dat alleen als je daarvoor ook 
de ruimte wordt geboden. Die ruimte wordt met name bepaald 
door de punten die uit het verkiezingsprogramma in het 
coalitieprogramma worden overgenomen en door de wethouder 
die namens de partij in het college plaatsneemt. De PvdA en de 
VVD hebben ieder vanuit eigen overwegingen gekozen voor de 
VSP als derde coalitiepartij. Voor Kees betekent dit geen 
voortzetting van zijn wethouderschap, voor het CDA betekent 
dit oppositievoeren, een nieuwe tak van sport. Op dit moment 
vinden de onderhandelingen tussen de coalitiepartijen plaats. 
De plannen voor de komende vier jaar worden verwoord in het 
Programma of Hoofdzaken dat op 27 april aan de 
gemeenteraad wordt gepresenteerd. Dan wordt duidelijk hoe 
deze coalitie inhoud gaat geven aan de bezuinigingen die 
onvermijdelijk moeten worden doorgevoerd. Als oppositiepartij 
zal het CDA de komende raadsperiode haar bestuurlijke 
verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan. Wij zullen met eigen 
voorstellen komen en het nieuwe college  kritisch volgen.  
 
Corine Bronsveld-Snoep 
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Einde en een nieuw begin                                          
 
Einde en een nieuw begin: De oude raadsperiode is voorbij en 
een nieuw begin voor de nieuwe raad is gemaakt, maar dat is 
natuurlijk niet zomaar gegaan. Ons CDA in de oppositie, dat zal 
even wennen zijn, maar geeft ook nieuwe kansen. Einde en 
een nieuw begin: Wij hebben als CDA een zeer intensieve 
campagne gevoerd met een maximale en soms niet aflatende 
inzet. Velen hebben zich ingezet en er is op alle belangrijke 
punten in Maassluis campagne gevoerd, met centraal op de 
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Markt wekelijks een kraam. Daarnaast is er veelvuldig geflyerd 
bij jongerenplekken, sportcomplexen, huis aan huis in 
belangrijke wijken en met verschillende thema’s. Roderick Wols 
heeft een aantal goede debatten gevoerd in Theater 
Schuurkerk en op de WOS TV. Kees Pleijsier heeft zich goed 
en maximaal ingezet tijdens het ouderendebat en Corine 
Bronsveld en Marcel ’t Hart waren present bij het 
jongerendebat. Kortom, wij hebben een perfecte campagne 
gevoerd met inzet van veel mensen en materialen. Nu op naar 
de nieuwe campagne voor de landelijke verkiezingen in juni a.s. 
Hopelijk kunnen wij weer een beroep doen op velen van U om 
ook dan weer een goede campagne te voeren. Einde en een 
nieuw begin: Binnen niet al te lange tijd zal er een nieuw 
college aantreden. Dit betekent voor onze wethouder Kees 
Pleijsier het einde van een drukke en enerverende periode 
Maar ook een nieuw begin als raadslid en naar ik vurig hoop 
vindt hij spoedig een nieuwe werkkring. Ik wens hem daar heel 
veel succes bij. Eind en een nieuw begin. In de privésfeer ook 
een einde. Na 20 jaar en 1 maand sloot op 27 maart onze 
muziekwinkel aan de Noordvliet. De aanloop er naar toe was, 
zoals U zult begrijpen, niet de leukste en vrolijkste periode. 
Echter de laatste week was de zwaarste en naar het zich liet 
aanzien vooral de laatste dag. Echter al zeer vroeg in de 
ochtend van die laatste dag werden wij door onze zoon in 
België uit bed gebeld met het bericht dat zeer snel de 
verwachte baby zal worden geboren. Welnu, onze gedachten 
waren uiteraard de hele dag daar en niet bij de sluiting van 
onze winkel. Om 16.45 uur – een kwartier voor sluitingstijd – 
kwam het bericht dat wij er weer een mooie kleindochter bij 
hadden. Amélie was geboren. En zo werd een vervelende dag 
een feestelijke dag. Zo komt na elk einde weer een nieuw 
begin.  
 
Groeten 
Karel Zwaard 
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Wisseling van de wacht                                                  
 
In mijn vorige bijdrage aan dit blad schreef ik onder meer:  
“CDA bestuurders zullen, nu er minder geld beschikbaar is, nog 
meer dan anders afwegingen moeten maken om burgers tot 
hun recht te laten komen. Om solidair te zijn en om met elkaar 
een steentje bij te dragen aan een samenleving die ook voor de 
volgende generaties de moeite waard is. Een prima uitdaging 
voor de aankomende verkiezingen! Dat was in september vorig 
jaar, nog vóór de begrotingsbehandeling en ook vóór de 
verkiezingsuitslag. Ik neem er geen woord van terug.  
Sindsdien is de financiële situatie van Maassluis er niet beter op 
geworden. Met het overdrachtsdocument in de hand zal de 
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nieuwe raad straks onvermijdelijk keuzes moeten maken om de 
toekomst een gezond financieel perspectief te kunnen bieden. 
Een schone taak aan de nieuwe fractie om daarbij het CDA 
geluid goed te laten doorklinken. Met de drie uitstekende 
kandidaten die nu zijn gekozen, samen met Karel en Marcel als 
steunleden en de enthousiaste groene golf die de fractie sinds 
de campagne omringt, gaat dat helemaal goed komen! In 
september 2005 kwam ik in de raad toen Roderick naar 
Teheran vertrok. Nu is hij weer terug als fractievoorzitter en er 
bestaat een kans dat ik terugkeer als raadslid wanneer hij 
ergens in de komende vier jaar opnieuw naar het buitenland 
zou gaan. Wat dat betreft lijken wij een beetje op het 
weermannetje en weervrouwtje…  Vier en half jaar mocht ik het 
raadswerk met veel plezier doen. Het was voor mij een zeer 
leerzame periode, waarin ik woordvoerder was voor onder 
andere: verkeer en vervoer, economie, stadspromotie, 
recreatie, onderwijs, bestemmingsplannen, begraafplaats en 
water. Ik was betrokken bij de organisatie van het 
onderwijssymposium en de Dag van de Vooruitgang. Schreef 
samen met Corine Bronsveld het rapport “natuurlijk samen 
spelen”, nam als vice-voorzitter samen met Henrike deel aan 
coalitiebesprekingen. Daarnaast probeerde ik zoveel mogelijk 
zichtbaar te zijn in de stad. De laatste tijd waren de activiteiten 
vooral gericht op het verkiezingsprogramma en het voeren van 
campagne. Helaas is aan dit alles met de verkiezingsuitslag van 
3 maart, ondanks de goede campagne die we samen gevoerd 
hebben, een abrupt einde gekomen. U zou denken dat ik nu 
wel veel tijd zal overhouden. Echter een nieuwe uitdaging heeft 
zich aangediend. Sinds kort ben ik, naast de gebruikelijke 
werkzaamheden voor ons bedrijf, weer werkzaam in het 
voortgezet onderwijs. Hoewel ik uit de raadszaal ben 
verdwenen, zal ik op de achtergrond waar nodig de fractie van 
advies blijven dienen en betrokken blijven bij het reilen en 
zeilen van fractie en bestuur. Ik dank een ieder voor zijn of haar 
steun en samenwerking en wens de nieuwe fractie veel succes 
met het uitdragen van het CDA geluid.  
Tot ziens en een hartelijke groet, 
Brenda van der Drift-Cramers 
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Terugblik onderhandelingen                                                        
 
CDA niet in college Maassluis 
Het CDA zal de komende periode niet in het college van 
Maassluis  vertegenwoordigd zijn. Ondanks constructieve 
gesprekken met de PvdA, bleek dat er voor een coalitie zonder 
het CDA is gekozen.  Na het bekend worden van de uitslag van 
de verkiezingen van 3 maart  is er wel gesproken met de PvdA.  
Bij deze ontmoetingen is er bezien hoe de PvdA en het CDA 
dachten over een coalitie. Hoe dit vormgegeven moest gaan 
worden en welke onderwerpen van groot belang voor de 
partijen zijn.  Het CDA heeft in deze gesprekken ingezet op 
kwalitatief bestuur van de stad, waar ervaring en bereidheid tot 
het nemen van lastige besluiten in het college aanwezig dient te 
zijn. Een college waar het CDA in zou deelnemen, zij het onder 
de voorwaarde dat herkenbare punten voor alle partijen in het 
coalitieakkoord tot uiting zouden komen. Een aantal van deze 
voor het CDA belangrijke punten is de brede veiligheid en het 
op orde brengen van de financiën. Daarnaast stonden het 
onderhoud van de infrastructuur van de stad, een effectiever 
sociaal beleid en het investeren in de dienstverlening naar de 
inwoners van de stad, hoog op de CDA agenda. Inhoudelijk is 
er ook gesproken over de financiën, waarbij het CDA heeft 
aangegeven dat de positieve resultaten van het nieuwe contract 
voor restafval dat de gemeente heeft afgesloten, terug moet 
vloeien naar de inwoners van onze gemeente. Dit contract 
maakt een verlaging van het reinigingrecht van ongeveer € 60,- 
per huishouden mogelijk! Daarnaast is ook gesproken over de 
mogelijkheid de inkomsten van de gemeente te verhogen en 
waar mogelijk bezuinigingen te realiseren in de komende 
periode 2010-2014 en daarna. Het onlangs opgestelde 
overdrachtsdocument geeft al aan dat maatregelen voor de 
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korte termijn niet voldoende zijn. Maatregelen voor de lange 
termijn zijn eveneens nodig. De ideeën van het CDA zijn goed 
ontvangen in de gesprekken. Het CDA verwacht dan ook dat 
deze ideeën van het CDA een plek zullen krijgen in het 
coalitieakkoord.  
De komende periode zal het CDA zich constructief vanuit de 
oppositie inzetten voor de eerder genoemde punten en de 
punten uit haar partijprogramma “Voor Elkaar”.  Dit is de tekst 
van het persbericht dat is uitgegeven, in reactie op het 
bekendmaken van de nieuwe Maassluise coalitie. De PvdA 
heeft tweemaal een gesprek gevoerd, met Roderick Wols en 
ondergetekende als de vertegenwoordigers van het CDA. 
Het eerste, maar vooral het tweede gesprek met de PvdA gaf 
bij beide partijen een goed gevoel. Wel werd duidelijk gemaakt 
dat de PvdA een aantal grote punten met de VVD verder uit 
diende te werken en dat daar nogal wat tijd voor nodig zou zijn. 
In die tijd heeft de CDA-fractie, aangevuld met een aantal 
terzake deskundigen uit de partij, zich voorbereid op eventuele 
verdere gesprekken. Het wachten was begonnen.  Na ruim een 
week werd duidelijk dat de gesprekken zouden leiden tot een 
coalitie zonder het CDA. Vlak voor Pasen werd ons tijdens een 
gesprek met PvdA en VVD verteld dat dit inderdaad het geval 
was. Wij hebben de partijen succes gewenst en verteld dat wij 
als CDA constructief oppositie zullen gaan voeren. 
 
Kees Pleijsier 
 
 
 
Aan de slag als raadslid 
De coalitie is gevormd, het college is bekend, het CDA zit er 
niet bij. Dat betekent een nieuwe rol voor mij, als raadslid.  
Aan de slag als raadslid dus. Volksvertegenwoordiger, 
kadersteller en controleur  van het college. Constructief, kritisch 
en scherp Maassluis volgen. Samen met de fractie actief in de 
politiek. Ieder zijn woordvoerderschappen op de verschillende 
onderdelen. Vooral infrastructuur (wegen, trottoirs, kademuren, 
riolering), stadsbeheer (reiniging,milieustraat en groen) zijn de 
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zaken waar ik me mee bezig zal houden. Juist deze punten zijn 
voor het CDA erg belangrijk. Het gaat om het uiterlijk van onze 
stad en het onderhoud van onze stad. Maar het raakt ook aan 
de veiligheid: een schone en hele stad is ook een veilige stad.  
Na 2,5 jaar als wethouder zal het wel wennen zijn om als 
raadslid aan de slag te moeten gaan. Er liggen voldoende 
uitdagingen te wachten, een spannende tijd ligt voor me. 
Alleen is dit werk moeilijk te doen: samen met de fractie mogen 
we aan de slag, Voor Elkaar. Voor elkaar betekent ook met 
elkaar. Heeft u zaken waar u meer van wilt weten of heeft u 
informatie die u met de fractie wilt delen? We horen graag van 
u! 
Kees Pleijsier 

Van wie ben je er één?                                                  
 
In de weken voor de verkiezingen en ook de weken erna is de 
vraag “Van wie ben je er één?” me meermalen gesteld. Nou is 
dat met mijn achternaam niet verwonderlijk in Maassluis. Maar 
goed, om dat meteen maar uit de wereld te helpen. Mijn opa 
had een orgelhandel in de Damstraat (Klaas ’t Hart) en mijn 
vader (Theo) is nog steeds organist in diverse bejaarden en 
verzorgingshuizen in de omgeving. Al met al ben ik dus een 
echte Maassluizer. Ik ben getrouwd met Paula en samen 
hebben we 2 dochters en hopen dat er in oktober nog een 
broertje of zusje voor Maaike en Marieke bij mag komen. In mijn 
werkzame leven werk ik bij Royal Haskoning in Rotterdam, een 
van de grootste ingenieursbureaus van Nederland. Ik ben daar 
projectleider/constructeur op de afdeling Infrastructuur en 
Transport en houd me daar bezig met het berekenen van 
voornamelijk complexe betonnen en stalen constructies en 
coördineer ik projecten op het gebied van verkeer en transport. 
Terug naar het CDA, na een lange periode van vrijwilligerswerk 
in de Immanuelkerk, het besturen van Excelsior M en vice - 
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voorzitterschap van de MSR (Maassluise Sport en 
Recreatieraad) besloot ik vorig jaar om de stoute schoenen aan 
te trekken en contact te zoeken met Peter Anker om te kijken of 
de gemeentelijke politiek iets voor mij zou kunnen zijn. Eigenlijk 
bij het eerste contact was er direct een klik met het raadswerk 
en het CDA in het bijzonder. Vanaf dat moment is alles in een 
sneltreinvaart gaan lopen, meelopen met de fractie, zaken 
uitzoeken en uiteindelijk ben ik na een aantal gesprekken op 
plek 4 van de kieslijst terecht gekomen. Vol goede moed en met 
veel enthousiasme hebben we ons daarna in de campagne 
gestort. Gehuld in het groen, folderen, flyeren, sneeuwruimen, 
koffie uitdelen, van alles om in contact te komen met mensen 
en goede gesprekken gevoerd met veel mensen uit de stad. 
Met het politiek actief worden, heb ik mijn functie in de MSR ter 
beschikking moeten stellen, deelname in de MSR mag formeel 
niet worden gecombineerd het (steun)raadslidmaatschap Bij 
Excelsior ben ik nog wel op de achtergrond actief. Ik heb in het 
verleden de website opgezet en een dergelijke brok kennis is 
niet van de een op andere dag over te dragen. Er wordt op dit 
moment hard gezocht naar een vervanger, maar die zijn helaas 
dun gezaaid.  In de Immanuelkerk blijf ik hulpkoster, ter 
vervanging van de vaste koster als hij een dagje vrij heeft. 
3 maart was het dan eindelijk zo ver, na het tellen van de 
stemmen waren we natuurlijk teleurgesteld, 3 zetels was niet 
iets wat we hadden verwacht. Maar met 3 zetels zijn we wel 
een partij waar rekening mee gehouden moet worden. De 
coalitie is op dit moment gesmeed en helaas zijn we de 
komende tijd veroordeeld tot de oppositie. Voorlopig maak ik 
me verdienstelijk als steunraadslid. Wat doet zo’n steunraadslid 
zult u denken? Nou eigenlijk alles wat een raadslid ook doet, 
behalve deelnemen aan de raadsvergaderingen. Dus fractie 
vergaderingen, commissievergaderingen en natuurlijk alert zijn 
op alle zaken die in Maassluis spelen. Mocht u overigens 
vragen, opmerkingen, suggesties of gewoon eens van 
gedachten wisselen, schroom niet en stuur even een mail of 
pak de telefoon. Ik ben bereikbaar via marcel@familiethart.nl of 
010-5913950. 
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Groentje                                         ( nog geen foto beschikbaar )                 
 
November vorig jaar kreeg ik meer tijd om iets met mijn al jaren 
bestaande belangstelling voor de plaatselijke politiek te doen. Ik 
bezocht weer eens het begrotingsdebat van de gemeenteraad 
en liet mijn interesse in enkele gesprekjes met CDA-leden 
blijken. Al snel kwamen er leuke reacties en ik was welkom liet 
men mij weten. In januari bezocht ik mijn eerste CDA 
ledenvergadering (bij Roderick Wols thuis, met interessante 
discussie over restzetelverdeling en leuke ontmoetingen met 
voor mij bekende en onbekende leden) en ik vervolgde mijn 
kennismaking en zoektocht met het bezoeken van de 
wekelijkse CDA fractievergaderingen in het stadhuis (‘centrum 
van de plaatselijke macht’). En ook daar was er weer een open 
deur voor een geïnteresseerde CDA’er en een hartelijk welkom. 
Fijn om te ervaren. En langzaam begin je dan een beetje thuis 
te geraken in de plaatselijke politiek, met nadruk op een beetje! 
Want wat ik al wist werd steeds meer bevestigd, het plaatselijke 
politieke bedrijf (raadswerk, besturen, adviseren, campagne) is 
een complex, veeleisend en best veelomvattend bedrijf. Ook 
kwam ik er al snel achter dat mijn plan om eerst eens rustig en 
beschouwend mee te kijken, voor alle andere CDA-leden op 
een moment kwam waarop de al langer lopende campagnetrein 
op volle stoom kwam, met als eindstation 3 maart 2010. Geen 
rustige tijd dus! Maar ook aan boord van die trein was voor dit 
groentje wel een plekje. Dus kon ik hier en daar een kleine 
bijdrage leveren aan de campagne en gelijk meemaken wat 
daar allemaal bij komt kijken. Met voor mij als bijzondere 
ervaring dat ik voor het eerst in CDA groen (geleend jack van 
Karel Zwaard) naar buiten trad en mensen aansprak 
(aanspoorde) om vooral een goede groene keus te maken op 3 
maart. Maar zeker ook dat bekende en totaal onbekenden 
Maassluizers mij dan weer aanspraken op mijn keus! En dat 
was nu toch zeker minder vrijblijvend dan vele eerdere 
verkiezingen! Inmiddels zijn de gemeenteraadsverkiezingen al 
weer ruim achter ons en worden de indirecte gevolgen van de 
best teleurstellende uitslag  steeds duidelijker. Niet alleen een 
zetel minder in de gemeenteraad maar straks in onze stad een 
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B&W-college zonder CDA wethouder en dus vier jaar oppositie 
als bijzondere uitdaging! Voor zover mij bekend is, een novum 
voor politiek Maassluis. Als proces natuurlijk best zeer 
interessant en zeker een reden om het politieke bedrijf 
plaatselijk maar ook landelijk nauwgezet te volgen en van groot 
belang te achten. Maar verliezen en teleurstelling in de politiek 
doen ook gewoon pijn en daar zijn ook mensen de dupe van, 
met alle nare gevolgen van dien. Ook dat is politiek, soms 
gewoon een woord met veel negatieve lading en als beroep 
een rotvak (sorry voor de uitdrukking)! Veel werk aan de winkel 
dus voor fractie, bestuur en leden van het CDA! Mijn inzet voor 
de komende tijd is dat ik als CDA bestuurslid een bijdrage wil 
gaan leveren aan politiek in Maassluis en het CDA in het 
bijzonder. Primair is dat het uitvoeren van taken ter begeleiding 
en ondersteuning van onze fractie en fractieleden. Met als 
gezamenlijke inzet om voor de mensen in onze stad en onze 
prachtige stad zelf, er het beste uit te halen. Je zou ook kunnen 
zeggen ‘er in te stoppen’. En dat is bepaald geen eenvoudige 
opgave met soms moeilijke keuzes en zeker een uitdaging. De 
waardevolle CDA traditie en partij gebaseerd op het evangelie 
van Christus is daar een meer dan uitstekende basis voor. Als 
groentje kan ik daarbij gelukkig ook een beroep doen op de 
ervaren en zeer enthousiaste leden die ik tot nog toe allemaal 
al tegen kwam en die vast wel bereid zijn mij (én wie zich daar 
verder bij wil aansluiten) te helpen. Verder neem ik nog wat 
nuttige ervaring mee als echtgenoot, korfballer, vader, 
ondernemer, oppasopa, korfbal-en kerkbestuurder en op 
gebied van milieu- en veiligheidszaken en dat kan vast ook nog 
wel eens van pas komen. En wat de komende verkiezingen 
betreft (‘alle dagen campagne’ schreef een landelijk kopstuk), 
inmiddels hangt mijn eigen groene CDA-jack met oranje sjaal in 
de kast klaar!      
 
Hartelijke groet, Jaap Poldervaart  
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Koppelsok’s kolom………………………………………………… 
 
Ik ben klaar met de politiek. U zult zeggen, ‘die Koppelsok is 
wel vaker sceptisch – het zal wel overwaaien’. Maar deze keer 
is de bodem van de put die politiek uithoudingsvermogen heet 
bereikt. Ik kan er met mijn verstand niet bij dat de politiek zo 
landsbelangen verkwanselt door geen leiderschap te tonen en 
in crisistijd een kabinet te laten vallen. Hebben we, kijkend naar 
het financieringstekort, de oplopende werkloosheid, de 
multiculturele problematiek, de monetaire problemen en de 
spanning in de wereld niet veel beters te doen? De politiek is 
dus niet alleen losgezongen van de burgers in dit land, maar 
ook van de belangen van dit land.  
 
Daarom is het niet gek dat mensen niet zijn gaan stemmen bij 
de gemeenteraadsverkiezingen of, als ze zijn gaan stemmen, 
een proteststem hebben laten horen. U bent daar als lokale 
CDA afdeling mooi zuur mee. Want stemmen verloren, terwijl 
naar mijn bescheiden mening het CDA het in de afgelopen 
raadsperiode goed heeft gedaan en uw partij een sterke en 
betrokken campagne heeft gevoerd. Dat mag allemaal niet 
baten, de kiezer laat zijn gedrag bepalen door wat er in Den 
Haag gebeurt (of beter: wat er niet gebeurt). Dus hebben we 
ook hier versplintering gekregen. Zelfs zo erg dat één van de 
splinters – de seniorenpartij meen ik - verder versplinterd is. Ik 
ben benieuwd wat voor coalitie er uit de bus komt… 
 
Uw partij staat er ook landelijk niet goed voor. Maar dat heeft 
het CDA aan zichzelf te danken. Het was een pijnlijke fout om 
de heer Balkenende direct na de val van het kabinet te 
kandideren als lijsttrekker. De man heeft zijn tijd gehad – los 
van zijn kwaliteiten en tekortkomingen. Dat vond ik meteen en 
niet pas nadat de socialisten in Job Cohen een nieuwe leider 
gevonden hadden. Wat ook niet sterk is dat de top twintig van 
de kandidaten op de CDA lijst bestaat uit zittende kamerleden 
en kabinetsleden. Is er geen nieuwe kwaliteit in het land en is 
dit niet te veel ‘ons kent ons’? Misschien wil er niemand meer, 
dat kan ik me wel voorstellen. Ten slotte is het CDA van een 
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christendemocratische partij verworden tot een conservatieve 
partij. Niet praten over de hypotheekrenteaftrek, niet praten 
over kilometerbeprijzing, niet praten over duurzame landbouw. 
Om maar wat belangrijke thema’s te noemen. Dat is de kop in 
het zand steken. Het land wordt er geen dienst bewezen, alleen 
de lezers van De Telegraaf zullen blij zijn. 
 
Hoe het verder moet? Ik weet het eerlijk gezegd niet, maar ben 
dan ook een oude en stoffige man. Dit land heeft een langere 
periode van stabiliteit nodig en leiderschap om beslissingen te 
nemen. Misschien moeten we het land vier jaar overlaten aan 
topambtenaren. Ze hebben in elk geval hun huiswerk waar het 
gaat om bezuinigingsvoorstellen klaar. Nu nog een stuk visie 
over waar dit land heen moet en ze mogen wat mij aan de slag. 
Een politieke time-out zogezegd.  
 
En wat ik ga doen? Ik trek me terug in mijn kamer. Het is beter 
voor mijn gemoed om géén krant meer te lezen, niet meer naar 
het Journaal en Nova te kijken, op feestjes niet over de politiek 
te praten. En me al helemaal niet meer te bemoeien met de 
politiek. Herkenbaar? Zeker, bijna zestien miljoen Nederlanders 
zijn me voorgegaan in deze afkeer van de politiek. Heel erg 
spijtig. Ik wens de achterblijvers – en zeker de actieve leden 
van het CDA in Maassluis – veel sterkte en wijsheid toe. Het 
gaat u goed. 
 
Uw Koppelsok 
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LEDENVERGADERING 

 
DONDERDAG 28 APRIL A.S. 

 
AANVANG 20.00 UUR 

 
BIJ RODERICK WOLS THUIS, ZURE VISSTEEG 38 

 
U KOMT TOCH OOK ! 

 
 

AFSCHEID VAN ONZE WETHOUDER KEES PLEIJSIER 
 

DONDERDAG 28 APRIL A.S. 
 

VAN 16.30 UUR TOT 18.00 UUR 
 

LOCATIE: STADHUIS 
 
 

HEEFT U NOG NOOIT EEN E-MAIL VAN HET CDA  
 

MAASSLUIS ONTVANGEN? 
 

MISSCHIEN IS UW E-MAIL ADRES NIET BIJ ONS BEKEND? 
 

WILT U IN HET VERVOLG OOK ONZE E-MAIL INFORMATIE 
ONTVANGEN? 

 
STUUR DAN EEN BERICHT NAAR: 

 
allegro@caiw.nl of ed.wilkes@kabelfoon.net 

 
 
 
 



CDA Maassluis april 2010 
 

April 2010 22

Fractie 
Naam Adres Telefoon 
Roderick Wols 
Fractievoorzitter 

Zure Vissteeg 38 
3143 BM 
roderick.wols@minbuza.nl 

2236363 

Corine Snoep 
Vice 
fractievoorzitter 

Merellaan 503 
3145 ES 
csnoep@kabelfoon.nl 

4613925 

Kees Pleijsier Berkendal 65 
3142 AA 
keespleijsier@hotmail.com 

4679894 

Karel Zwaard 
fractiesecretaris 

Noordvliet 22 
3142 CM 
allegro@caiw.nl 

0612927282

Marcel ‘t Hart Ververij 62 
3142 JG 
marcel@familiethart.nl 

5913950 

 
   

Bestuur 
 

Ed Wilkes 
Voorzitter 

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

5917310 

Arjan 
Hoogerbrugge 
Penningmeester 

Nachtegaallaan 119 
3145 CJ 
hibridge@caiway.nl 

5919377 

Karel Zwaard 
Secretaris  
(interim) 

Noordvliet 22 
3142 CM 
allegro@caiw.nl 

0612927282

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

5918270 

Website CDA Maassluis: HTwww.cdamaassluis.nl TH 

Girorekening CDA Maassluis: 37 24 010 
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HET CDA IS DE GROOTSTE PARTIJ IN MAASSLUIS VOOR 
WAT BETREFT HET LEDEN AANTAL. 
 
DIT WILLEN WIJ EIGENLIJK WEL ZO HOUDEN, MAAR DAN 
HEBBEN WIJ NIEUWE AANWAS AAN LEDEN NODIG. 
 
HELPT U MEE ? 
 
MAAK FAMILIELEDEN, VRIENDEN EN BEKENDEN LID VAN 
HET CDA. 
 
VOOR AANMELDING NIEUWE LEDEN KUNT DE 
BETREFFENDE GEGEVENS ( INCL. TELEFOON EN/OF E-
MAIL ADRES ) DOORGEVEN AAN DE VOORZITTER OF 
SECRETRIS, WIJ GAAN ER DAN VERDER MEE AAN DE 
SLAG. 
 
 
BEDANKT VOOR UW INZET. 
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