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Van de redactie.                                                      
 
Alvorens met een stukje voor dit ledenblad te starten, eerst wat 
inspiratie opgedaan in de tuin. En dat was weer genieten. Vele 
bloemenplanten volop in de groei. De scabiosa‟s, salvia‟s, 
akeleien, kokardes, pioenrozen (om er maar een paar te 
noemen) hebben er echt zin en beloven een goed bloemenjaar.  
Van de bloemen naar de politiek is een flinke stap, maar ik kan 
u zeggen dat het CDA er ook zin in heeft en dat het op dit 
terrein ook een goede tijd gaat worden. Dat bewijst ook wel het 
enthousiasme waarmee zeer onlangs een interne werkgroep 
aan het werk is gegaan om het CDA meer op de kaart te zetten. 
In dit blad daarover een bijdrage van Cor van Leerdam en 
Paula ‟t Hart. De Blankenburgtunnel is natuurlijk ook in dit blad 
aan de orde. Marcel ‟t Hart schrijft daarover. Zelf volg ik ook de 
Blankenburg bijeenkomsten. ”t Zal toch niet gebeuren dat 
dwars door het mooie stuk natuur (vooral ook van grote 
cultuurhistorische waarde) een tweemaal 3-baans tunnel wordt 
aangelegd? En daarbij te bedenken dat bij de aanleg van de 
tunnel voor dit gebied (van hoge kwaliteit) wordt uitgegaan van 
het uitgangspunt “sober en doelmatig”. Terecht dat in deze 
regio de voorkeur uitgaat naar een Oranjetunnel. Verder in dit 
blad een scala van onderwerpen. Ik noem: verkiezing 
Provinciale Staten, het niet doorgaan van een moskee in de 
vrijgekomen garage aan de P.J. Troelstraweg, de verkiezing 
van een nieuwe landelijke partijvoorzitter, bijdragen van Fred 
Voskamp en zijn dochtertje Chris. Chris erg bedankt voor je 
bijdrage en wie weet komt er nog wel eens een mooi verhaal 
van jou. Ik hou me aanbevolen. Erg fijn dat er ook vanuit de 
leden bijdragen worden ingezonden. Dit keer een 
enthousiast verhaal van de familie van Hartingsveldt over het 
afscheid van Yasar Vural als statenlid van de provincie Zuid 
Holland. Penningmeester Arjan Hoogerbrugge geeft (met een 
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toelichting) inzicht in de begrotingscijfers. Verder een goed 
verhaal van Corine Snoep over kinderopvang etc. (zou ook zo 
in De Schakel geplaatst kunnen worden) Tenslotte mag een 
bijdrage van voorzitter Ed Wilkes niet ontbreken. Hij roept 
u op om op donderdag 12 mei naar de ledenvergadering in het 
Witte Kerkje te komen. En als Ed zoiets vraagt, kun je haast 
niet weigeren.  
Heel veel leesplezier en voor allen goede Paasdagen 
toegewenst. 
 
 
Frits Zandman 
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UVan de voorzitter                                                    
 
Beste Leden, 
 
Er is heel wat gebeurd in de afgelopen maanden. Voor het 
eerst in de geschiedenis van het CDA hebben alle leden de 
gelegenheid gehad zich kandidaat te stellen voor de verkiezing 
van een nieuwe landelijke voorzitter. Een zestal moedige leden 
zijn die uitdaging aangegaan. Ook vanuit Maassluis heeft één 
van de leden zich kandidaat gesteld, namelijk Jan de Visser. 
De verkiezingsstrijd vond in twee fasen plaats en wie het een 
beetje gevolgd heeft, heeft kunnen constateren dat het een 
open, eerlijke, maar ook zeer respectvolle campagne is 
geweest. Uiteindelijk heeft Ruth Peetoom gewonnen en daar is 
ze blij mee, maar eenvoudig zal het niet worden. Het congres, 
waar zij gekozen werd, heeft haar een zware opdracht 
meegegeven.  Er stroomt veel adrenaline door je bloed als je bij 
zo‟n happening bent. De boodschap is helder. Er moet iets 
veranderen binnen het CDA en ja….er gaat ook iets 
veranderen. Iets?….ik denk heel veel. De uitgangspunten 
worden opnieuw geformuleerd, de organisatie wordt doorgelicht 
en waar nodig aangepast en het CDA wordt een “bottom-up” –
partij. EEN PARTIJ VAN DE LEDEN!. Inmiddels is men al de 
provincies ingetrokken om te inventariseren wat er leeft en 
ideeën op te halen wat er zou kunnen verbeteren. Maar ook uw 
eigen plaatselijke afdeling is begonnen aan een sterk 
veranderingsproces, Want, ook al gaat het hier al heel 
goed…,.het kan altijd beter !  Met grote voortvarendheid en 
vanuit veel inzet en enthousiasme vliegen de voorstellen van de 
werkgroep over de bestuurstafel. Houdt u de plaatselijke media 
in de gaten, want u gaat er nog veel van horen !!. Op de 
komende ledenvergadering zullen we u zeker bijpraten en u 
weet het: als het enthousiasme op u over slaat!  Er is zeker iets 
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te vinden waar u ons mee kunt helpen en wij maken ook graag 
gebruik van uw kennis en ervaring en hopelijk ook van uw inzet. 
Ik zie u graag op de ledenvergadering  op 12 mei 2011 in het 
Witte Kerkje,   
 
Uw voorzitter 
Ed Wilkes 
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U I T N O  D I G I N G 

Beste Leden,  
Wij willen u weer van harte uitnodigen voor onze Voorjaars - 
Ledenvergadering 

Deze zal gehouden worden op  
 

Donderdag 12 mei 2011 in het 
Witte kerkje 

Constantijn Huygensstraat 1 
3141 TA  Maassluis 

De aanvang is 20:00 uur. 
 

Op de agenda zullen in ieder geval de volgende onderwerpen 
voorkomen: 

- Begroting 2011 en komende jaren. 

- Terugkoppeling vanuit de fractie 

- De acties vanuit de Permanente Campagne 

- De stand van zaken over de Tunneldiscussie (Blankenburg  

vs Oranjetunnel) 

- En een aantal huishoudelijke zaken 

Wij zien u graag op 12 mei a.s. 
Het bestuur van CDA Maassluis 
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Van de fractievoorzitter                                              
 
SICM 
In de afgelopen maanden waren de gemoederen behoorlijk 
verhit over de plannen van de Stichting Islamitisch Centrum 
Maassluis (SICM) van hun huidige oude onderkomen aan de 
Fenacoliuslaan naar het door SICM aangekochte pand aan de 
Troelstraweg. Buurtbewoners van de Kapelpolder en het 
Elysium protesteerden tegen de vestiging van het islamitisch 
centrum in hun wijk. De commotie was begrijpelijk, want het 
betreft twee druk bevolkte wijken, ingeklemd tussen wegen en 
bedrijven en daar zou nu een nieuwe, drukke activiteit aan 
worden toegevoegd. Dat is bovendien in strijd met het geldende 
bestemmingsplan voor het gebied. Bewoners hadden gehoopt 
op meer groen in de wijk en werden nu geconfronteerd met een 
islamitisch centrum. Dat op zich was voor de meeste inwoners 
nog niet het schrikbeeld, maar wel dat er ook een winkel in het 
pand gevestigd zou worden en dat de huiswerkbegeleiding 
werd uitgebreid met een nachtelijke dienst, waarbij leerlingen 
naast het ontvangen van huiswerkbegeleiding er ook zouden 
overnachten. 
Het CDA heeft in de afgelopen maanden 10 verschillende 
bijeenkomsten met het SICM bijgewoond, op alle mogelijke 
locaties in Maassluis en met verschillende groepen 
belanghebbenden. Er waren twee aparte bijeenkomsten met 
het bestuur van de SICM om meer te weten te komen over de 
SICM, de beweegredenen, de wensen, de doelen, enz. 
Het CDA erkent dat de SICM veel goed werk heeft verricht voor 
de eigen Turkse achterban en dat het huidige centrum aan de 
Fenacoliuslaan nooit voor overlast in de wijk heeft gezorgd. 
Bovendien zijn de huidige panden eigenlijk niet meer geschikt 
voor verdere activiteiten van het centrum. 
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Het SICM is er in geslaagd jongeren uit de eigen achterban aan 
zich te binden en ook vrouwen uit huis te krijgen. Dat zijn 
activiteiten die het CDA aanspreken en dat heeft de CDA-fractie 
ook met het SICM-bestuur gedeeld. Toch heeft het CDA tegen 
de vestiging van de SICM aan de Troelstraweg gestemd. 
Waarom? 
Het CDA is niet tegen een simpele verhuizing van SICM naar 
het door hen voor ruim € 1,25 miljoen aangekochte pand, de 
voormalige vestiging van garage Noorddijk, aan de 
Troelstraweg. Daar zijn de meeste buurtbewoners overigens 
ook niet tegen. Het bezwaar van het CDA is tweeledig: 
enerzijds het bestemmingsplan en anderzijds de bestemming 
van het pand. 
Allereerst wil het CDA dat het Gemeentebestuur nu eens 
eindelijk het sterk verouderde bestemmingsplan aanpakt. Veel 
is gebaseerd op het oorspronkelijke bestemmingsplan uit 1949 
en de aanpassingen daarvan uit de jaren ‟70. Herhaaldelijk is 
om aanpassing van het bestemmingsplan gevraagd, maar tot 
op heden zonder resultaat. Nu ineens is het wel mogelijk om 
alleen het stukje bestemmingsplan voor de locatie van de SICM 
aan te passen en te wijzigen van garagebedrijf in 
sociaal/cultureel centrum. Het CDA , gesteund door de 
meerderheid van de Raad, vindt dat het college nu ernst 
moeten maken met de aanpassing van het bestemmingsplan 
van de hele wijk. De reactie van PvdA wethouder Keijzer dat 
daarmee de hele wijk voor een paar jaar „op slot‟ zou gaan 
verwijst het CDA naar het rijk der fabelen. Immers, alles wat 
past binnen het bestemmingsplan kan gewoon doorgang 
vinden, slechts activiteiten in strijd met het bestemmingsplan 
moeten wachten tot er een nieuw bestemmingsplan is. 
Daarnaast heeft het CDA bezwaar tegen de plannen die de 
SICM heeft met het voormalige garagepand. Het CDA is tegen 
de vestiging van een winkel op die locatie, want dat zorgt voor 
extra bedrijvigheid en drukte in de wijk. Het CDA is ook tegen 
de slaapfaciliteit in het pand, want dat zorgt voor drukte dag en 
nacht. Bovendien vindt het CDA dat Turkse jongeren niet uit de 
Nederlandse samenleving moeten worden gehaald en 
afgezonderd worden opgevoed in het islamitische centrum. 
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Opvoeden is in de eerste plaats een taak van de ouders. De 
wens van die ouders om hun kinderen meer studiediscipline bij 
te brengen zullen zij in de eerste plaats zelf moeten realiseren. 
De bezwaren die het CDA heeft, heeft de CDA-fractie ook in 
een open en plezierige sfeer met het SICM bestuur gedeeld. 
Op maandag 11 april heeft de CDA-fractie voor een derde maal 
gesproken met het SICM-bestuur. Het bestuur, dat nu met een 
voor hun onbruikbaar pand zit, vraagt de Gemeente om advies 
om uit de impasse te kunnen komen. Het CDA wil graag waar 
mogelijk de SICM behulpzaam zijn om tot een oplossing te 
komen, omdat het CDA inziet dat de SICM voor de eigen 
achterban een belangrijke functie heeft en daarmee ook een 
belangrijke functie in Maassluis. Daarbij heeft de CDA-fractie 
nogmaals de bezwaren van het CDA tegen de uitbreiding van 
de SICM-activiteiten met een winkel en een slaapfaciliteit 
uiteengezet. Desalniettemin hoopt de CDA-fractie dat er voor 
de SICM snel een oplossing komt, waarmee het SICM in staat 
wordt gesteld de huidige activiteiten in een beter onderkomen 
te kunnen voortzetten. De CDA-fractie zal de burgemeester 
vragen om bemiddeling en te kijken naar mogelijke 
alternatieven. 
 
Roderick Wols 
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INZETTEN OP DE KANSEN VOOR KINDEREN                                                                                  
 
In ons verkiezingsprogramma „Voor Elkaar‟ schrijven wij over 
het belang van goed onderwijs. Kinderen moeten de kans 
krijgen hun talenten te ontwikkelen en te benutten. In het 
hoofdstuk onderwijs staan drie punten die nu erg actueel zijn. 
Allereerst dat kinderen met een achterstand vroegtijdig worden 
gesignaleerd en voorschoolse educatie worden aangeboden. 
Als tweede punt, dat goed onderwijs al begint op 
peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Als laatste het belang 
van gespreide verantwoordelijkheid tussen ouders, het 
maatschappelijk middenveld en de overheid. 
 
Onderwijsachterstanden bestrijden 
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In 2000 is door de rijksoverheid een grootschalig initiatief 
vormgegeven om onderwijsachterstanden tegen te gaan. De 
gemeente Maassluis ontvangt jaarlijks van de rijksoverheid ruim 
800.000 euro voor de uitvoering hiervan. Dit is geoormerkt geld, 
wat wil zeggen dat het niet voor andere doeleinden mag 
worden ingezet. De komende week wordt in de gemeenteraad 
besproken hoe we deze gelden gaan besteden.  Het 
gemeentebestuur van Maassluis heeft altijd fors ingezet op de 
voorkoming en bestrijding van onderwijsachterstanden. Dit jaar 
werden wij echter onaangenaam verrast toen wij berichten 
ontvingen, dat de gelden die onze gemeente jaarlijks hiervoor 
ontvangt niet volledig zijn benut en zijn teruggevloeid. 
Aanleiding voor onze fractie om schriftelijke vragen aan het 
College te stellen. Het College heeft in haar beantwoording 
bevestigd dat ruim 150.000 euro is teruggevloeid naar de 
Rijksoverheid. Hoewel het College aangeeft dat de 
samenwerkingspartners actief zijn benaderd voor het 
ontplooien van initiatieven, horen wij andere geluiden uit het 
maatschappelijk middenveld. Het teruggevloeide geld had 
volgens verschillende partners, zoals de scholen en 
kinderopvang, wel degelijk goed ingezet kunnen worden. 
Sterker nog: het was zeer gewenst en nog veel initiatieven en 
voorstellen liggen op de plank en blijven daar voorlopig liggen 
vanwege onvoldoende middelen. Opvallend, en goed om hier 
stevig op in te zetten als we aankomende week de plannen en 
middelen voor het jaar 2012 bespreken.  
Vroeg- en Voorschoolse Educatie 
Het is belangrijk om op zeer jonge leeftijd achterstanden te 
signaleren.  Het komt soms merkwaardig over om al bij peuters 
over achterstanden te praten, maar uit onderzoek blijkt echt, dat 
achterstanden moeilijker in te halen zijn naarmate deze langer 
duren, wat weer gevolgen heeft voor de verdere levensloop. De 
kansen op een goede opleiding nemen toe als je zonder 
achterstanden op de basisschool komt en ook daar goed 
begeleid wordt. Voor- en Vroegschoolse Educatie vormt hierom 
een belangrijk, misschien wel het belangrijkste, onderdeel van 
het onderwijs achterstanden beleid. VVE houdt in dat kinderen 
op jonge leeftijd meedoen aan educatieve programma‟s op 
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peuterspeelzalen of de kinderopvang en lopen door in de eerste 
twee groepen van de basisschool. In Maassluis wordt 79% van 
de doelgroepkinderen ook daadwerkelijk bereikt, een mooi 
getal. Het College is tevreden, de doelstelling is voldoende 
behaald en daarom is het volgens het College ook zeker niet 
vreemd dat niet al het geld van de Rijksoverheid is gebruikt. 
Echter, 21% van de doelgroep wordt niet bereikt en daarom is 
naar mening van het CDA een blijvende inzet van belang: zeker 
als hiervoor gelden beschikbaar zijn. 
Wachtlijsten voor peuteropvang 
De Stichting Kinderopvang Maassluis is de grootste organisatie 
in Maassluis voor kinderopvang en peuterspeelzalen en biedt 
VVE aan een groot aantal kinderen. Onlangs zijn wij door 
inwoners en de Stichting Kinderopvang Maassluis geïnformeerd 
over de gevolgen van de bezuiniging op de peuterspeelzalen 
door het gemeentebestuur. De ouders die wij hebben 
gesproken, vertelden over de lange wachtlijsten en de 
problemen die zij hebben om een alternatief te vinden voor de 
peuteropvang. De Stichting Kinderopvang Maassluis heeft 
middels een brief de stand van zaken weergegeven. Voor de 
kinderen die nu al zijn ingeschreven en waarvan de gewenste 
plaatsingsdatum al is verstreken, zal er pas over acht maanden 
plaats zijn.  Peuterspeelzalen zijn bedoeld voor kinderen vanaf 
twee tot en met vier jaar, een korte maar belangrijke periode. 
Acht maanden wachten op plaatsing is gewoon te lang voor 
ouders, maar zeker ook voor veel peuters die er aan toe zijn om 
met andere kinderen in een nieuwe omgeving te leren en 
spelen. Bovendien blijkt uit de gegevens ook, dat rekening moet 
worden gehouden met het bieden van plaats aan 29 kinderen 
met een zogenoemde VVE-indicatie . Het spreekt voor zich dat 
het buitengewoon belangrijk is dat zeker kinderen die het nodig 
hebben, ook een plek moeten krijgen op de peuterspeelzaal en 
dat de nu al lange wachtlijsten een behoorlijke blokkade 
vormen. De vraag is natuurlijk hoe dit opgelost gaat worden. Als 
gemeenteraad hebben wij per motie bij de begroting gesteld dat 
ondanks de gemeentelijke bezuinigingen kinderen met VVE- 
indicatie gebruik moeten kunnen blijven maken van de 
peuterspeelzaal. Hieraan is ook toegevoegd dat de 
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peuterspeelzaal moet openstaan voor alle kinderen en dat er 
een goed evenwicht in de groepen moet zijn. In de 
gemeenteraad heeft het CDA de afgelopen week aandacht 
gevraagd voor de ontstane problemen. De Stichting 
Kinderopvang ziet de oplossing in het openen van een extra 
peuterspeelzaal. De vraag is hoe realistisch dit voorstel zich 
verhoudt tot de bezuinigingen. De Stichting Kinderopvang is 
voortvarend aan de slag gegaan met de opgelegde 
bezuinigingstaak en is voornemens vanaf juli 2011, drie 
peuterspeelzalen te sluiten. Een opvallende keuze, omdat door 
het gemeentebestuur langer de tijd was gegeven. Nu al hierop 
terugkomen kan onvermijdelijk blijken, maar heeft niet de 
directe voorkeur van onze fractie. 
Oplossingen in gespreide verantwoordelijkheid  
De gemeente, de Stichting Kinderopvang en de ouders hebben 
naar de visie van het CDA ieder een eigen verantwoordelijkheid 
te nemen om tot een snelle oplossing te komen. De 
oplossingen voor de wachtlijsten moeten niet enkel van de 
gemeente komen. Het CDA vindt het wenselijk dat de 
bedrijfsvoering van de Stichting Kinderopvang  zoveel mogelijk 
inspeelt op de nieuwe realiteit. Natuurlijk, de gemeente bepaalt 
niet de regels van een stichting, maar de gemeente kan de 
stichting wel aanspreken op kansen en samen zoeken naar 
mogelijkheden. Uit gesprekken met ouders blijkt het 
bijvoorbeeld zeer lastig om een alternatief te vinden voor de 
peuteropvang. De Stichting Kinderopvang biedt namelijk geen 
halvedag-opvang aan in de particuliere kinderopvang. Dat is 
jammer, want sommige ouders zijn wel degelijk bereid om hun 
kind(eren) daarvoor in te willen schrijven. Omdat je als ouders 
allebei moet werken om in aanmerking te kunnen komen voor 
de kinderopvang, is het geen alternatief voor alle ouders. Naar 
onze mening kan het bieden van halve-dag opvang wel ertoe 
leiden dat sommige ouders overstappen, waardoor de 
wachtlijsten worden verkort. Anderzijds is het aan de gemeente 
om de beschikbare middelen te verdelen en aan het veld - en 
dus ook de Stichting Kinderopvang - duidelijk te communiceren 
welke gelden er voor goede initiatieven beschikbaar zijn vanuit 
het onderwijsachterstanden beleid. Op dit moment zijn 22 
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kinderen geïndiceerd door het consultatiebureau voor VVE 
waarop de ouders nog niet hebben geacteerd. Na signalering 
en indicering is het een primaire verantwoordelijkheid van de 
ouders wat zij hiermee gaan doen. Het is wel goed om terug te 
koppelen en door het consultatiebureau de ouders te 
informeren over het belang van VVE. Tot slot, de discussie over 
VVE lijkt soms geheel samen te vallen met de Stichting 
Kinderopvang Maassluis. Graag wil ik toch ook nog even stil 
staan bij de andere aanbieder van VVE in onze stad, BOR-
lekijn. Zij hebben peuterspeelzalen op de Katholieke 
basisschool De Dijck en de Kardinaal Alfrink School. Deze 
peuterspeelzaal is wat minder bekend, maar wellicht dat ook 
hier een kans ligt voor ouders. Voor ouders die niet op zoek zijn 
naar VVE begeleiding maar wel graag hun peuter wil laten 
samenspelen met andere peuters onder begeleiding van lieve, 
enthousiaste vrijwilligers is er ook nog de Vlinder-groep bij het 
Leger des Heils.   
 
Corine Bronsveld-Snoep  
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De permanente campagne 
Gefeliciteerd! 
 
Graag willen wij van de gelegenheid gebruik maken om u te 
feliciteren. Van harte gefeliciteerd! 
Met elkaar mogen we trots zijn dat CDA Maassluis de 
gemeenteraadsverkiezingen gewonnen heeft! 
De afgelopen jaren hebben goede vruchten afgeworpen, CDA 
Maassluis staat weer op 1. 
Verkiezingen? Gewonnen? Waar heeft ze het over?  
28 maart jl. is er een verkiezingsborrel georganiseerd waarbij 
we de winst van de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 
gevierd hebben. Compleet met taart en champagne. Het doel 
was om in de winning mood te komen en wij mogen zeggen: 
Dat is gelukt! Na een korte toespraak is het glas geheven en 
toen kwam de aap uit de mouw. De borrel hebben we vast 
gehad, de overwinning hebben we gevierd, nu aan het werk om 
daar te komen. Diverse werkgroepen hebben bij elkaar gezeten 
om actiepunten te schrijven om tot dit mooie resultaat te gaan 
komen. Na een korte pauze hebben alle werkgroepen deze 
actiepunten gepresenteerd. De punten zijn zeer divers. Van 
meer ledenbijeenkomsten, heldere en kortere standpunten tot 
een betere naamsbekendheid en thuishonk. Na deze zeer 
geslaagde avond zijn alle actiepunten geanalyseerd, waarmee 
nu nieuwe werkgroepen geformuleerd zullen gaan worden om 
deze actiepunten tot leven te brengen. Een belangrijk punt wat 
naar voren kwam tijdens deze avond is dat het CDA Maassluis 
alleen de verkiezingen kan winnen als we nu met zijn allen aan 
het werk gaan. Bestuur, fractie en leden. Het feit dat u dit 
ledenblad in handen heeft, geeft aan dat u lid bent van CDA 
Maassluis. Bent u nieuwsgierig geworden naar de actiepunten, 
neem dan contact op! 
Kunnen wij het maken? Nou en of!!! 
 
Cor van Leerdam  
Paula ‟t Hart 
 
Permanente campagne CDA Maassluis 
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Artikel Mevrouw van Hartingveldt 
 
Over een dag met gouden rand…. 
 
Uitgenodigd door het Statenlid himself, te weten Yasar Vural, 
waren mijn man en ik, alsmede Yasars jongere zus Zennure, 
aanwezig bij de zitting van de Provinciale Staten van 16 maart 
j.l., waarin afscheid werd genomen van meerdere vertrekkende 
Statenleden. Bij de ontvangst met koffie en wat lekkers bleek 
ons al gauw dat Yasar een goede relatie had met mede - 
Statenleden, gezien de hartelijke begroetingen die hem ten deel 
vielen. In de officiële vergaderzaal van de Provincie werd onder 
voorzitterschap van de Commissaris van de Koningin, de Heer 
Fransen, de zitting geopend en begon het officiële afscheid. 
De voorzitter memoreerde van elk vertrekkend lid persoonlijke 
kwaliteiten, wat gezien de reacties zeer op prijs werd gesteld. 
Aangezien de geluidsvoorziening in de vergaderzaal helaas niet 
berekend is op bezoekers die een ringleiding behoeven, 
hebben wij veel, zo niet alles, gemist van deze toespraken. 
Dat neemt niet weg dat een dankbaar gevoel ons 
overmeesterde toen Yasar aan de beurt kwam, toegesproken 
werd en zelfs, zoals alle vertrekkende, een Koninklijke 
onderscheiding opgespeld kreeg. 
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Het was voor mijn man en mij een bijzondere, ontroerende 
ervaring, zeker gezien het feit dat we Yasar al als kleuter 
hebben leren kennen en hij met zijn ouders en broertjes 
meerdere keren bij ons is geweest. Door de jaren heen is er 
een bijzondere band ontstaan en hebben we zoveel mogelijk de 
helpende hand geboden bij dit gezin. Voor wat betreft de 
voorvallen in het laatste halfjaar is het voor ons begrijpelijk dat 
hij zijn mening niet onder stoelen of banken schoof, maar 
openlijk daar voor uitkwam. De verwarring is (nog) groot in het 
CDA en het gebed van  de leden om inspiratie voor het bestuur, 
de fractie en de regering is hard en hard nodig, sterker nog: 
dáár liggen onze kansen!! 
 
Henny van Hartingsveldt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAN LEERDAM 

MAKELAARDIJ 
 

Bouwkavel (B) Oostgaag 39 te 
Maasland 
 

Één bouwkavel (B) van ca. 1.200 m² t.b.v. particuliere 
woningbouw gelegen aan de Oostgaag 39 te 
Maasland langs het water “De Gaag”. In de toekomst 
zullen de kassen rondom verdwijnen zodat er vrij 
uitzicht ontstaat. Er zal in overleg met de gemeente op 

de kavel een woning tussen  

600 m³ en 750 m³ gerealiseerd kunnen worden.  
 

Koopsom: € 590.000,- k.k. 

Dit object biedt u de kans om uw eigen huis te ontwerpen in het landelijk 
gebied van Midden Delfland. 

Bekijk de overige 60 objecten op onze website! 

www.vanleerdammakelaardij.nl 
Pr. Irenelaan 43, 2635 HP Den Hoorn 

tel. 015-257 38 98 
* Aankoop  * Verkoop  * Taxaties 

B 

http://www.vanleerdammakelaardij.nl/
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Van de penningmeester                                          
 
BEGROTING 2011 

       

         In de ledenvergadering van 4 november 2010 is onderstaande begroting besproken. 
   De publicatie ervan had u nog tegoed. 

      Het bestuur heeft het voornemen om ten behoeve van de doorlopende campagnevoering een budget vast te stellen.  
Bij de presentatie van de jaarcijfers zullen wij u daar nader over informeren. 
Het budget is nog niet in de onderstaande cijfers opgenomen 

        

         

  
Begroting Begroting Werkelijk Begroting 

   

  
2011 2010 2009 2009 

   

  
€ € € € 

   Baten 
        Centrale inning CDA        1.130         1.000  1.130        1.000  

   Bijdrage fractie/wethouder        1.172         1.172  2.297        2.300  
   Giften 

 
 PM   PM  40  PM  

   Rente 
 

            94              65  180            35  
   Advertenties           360            360  464           500  
   Bijdragen campagnevoering  PM            150  515           150  
           

 
       2.756         2.747  4.626        3.985  

   

         Lasten 
        CDA Nieuws           320            275  158           275  

   Bestuur/secretariaat           450            750  282           400  
   Kamer van Koophandel             35              35  32            30  
   Ledenvergaderingen           400            450  240           450  
   Onvoorzien  PM   PM  0  PM  
   Kosten representatie           150            100  125           150  
   Campagne           650         2.000  3.768           350  
   

  
       2.005         3.610  4.605        1.655  

   

         Resultaat                                          (a-
b)               751  

          
863- 21        2.330  
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Uit de pen van Marcel                                                
 
Grote opkomst bij CDA-tunnelbijeenkomst op 13 april 2011 
Dat de beslissing over welke nieuwe tunnel er onder de Nieuwe 
Waterweg leeft, was wel duidelijk. Duidelijk is ook dat het 
overgrote deel van de inwoners aan de noordelijke zijde van 
Nieuwe Waterweg liever de Oranjetunnel gerealiseerd ziet. 
Reden voor de CDA-fracties van Hoek van Holland, Schiedam, 
Midden-Delfland, Vlaardingen en Maassluis om een avond te 
beleggen, teneinde met inwoners te discussiëren over een 
nieuwe tunnel. Snel werden er nog extra stoelen bijgehaald, 
zodat iedereen een plekje had in de overvolle zaal in het Delta-
hotel in Vlaardingen. Het thema voor de avond was voor de 
hand liggend met “Oranjetunnel JA!”. Vóór de pauze hield als 
eerste wethouder Oosterom van Vlaardingen een betoog 
waarom de Oranjetunnel een beter alternatief is dan de 
Blankenburgtunnel. Argumenten als leefbaarheid van 
Vlaardingen, dat bij de realisatie van de Blankenburgtunnel 
wordt ingeklemd door 3 snelwegen en de Waterweg. Bovendien 
is de verwachting dat het Ketelplein met de realisatie van zowel 
de nieuwe A4 als de Blankenburg het grootste knelpunt van het 
Nederlandse wegennet zal worden. Na het verhaal van Kees 
Oosterom hield Marcel ‟t Hart,steunraadslid in Maassluis, een 
lezing over tunnels, zodat iedereen wist waarom de 
tunnelingang hoger moet liggen dan de dijk waaronder hij 
doorgaat en dat in een rijksweg geen haakse bochten liggen. 
Ellen Verkoelen, statenlid in de provincie Zuid-Holland, vertelde 
dat de provinciale fractie nog geen standpunt heeft ingenomen. 
Zij benadrukte wel dat de vergelijking tussen de beide tunnels 
wel op een gelijkwaardige manier moet kunnen. Wat op 
voorhand duidelijk lijkt, is dat de Blankenburgtunnel geen 
oplossing voor de lange termijn is, maar alleen voor de korte 
termijn. Als laatste spreker vertelde Hans van Zijst wat de 



CDA Maassluis april 2011 
 

 19 

procedure is in de besluitvorming en welke mijlpalen er moeten 
worden gepasseerd. Eind oktober zal de minister haar besluit 
nemen welke tunnel er zal worden aangelegd. Daarna zal een 
voortvarend traject worden ingezet waarin de aanleg van de 
tunnel zal worden opgepakt, zodat de eerste auto‟s er rond 
2020 doorheen zouden kunnen rijden. 
Na de pauze was het de beurt aan de zaal om vragen te stellen 
aan de verschillende sprekers en te discussiëren over de voor 
en nadelen van de Blankenburgtunnel en de Oranjetunnel. Na 
de discussies werd de avond afgesloten met een samenvatting 
door  
Kees Pleijsier, waarin de diverse zaken nogmaals de revue 
passeerden.  
Al met al een geslaagde, leerzame en goed georganiseerde 
avond. 
 
Marcel ‟t Hart 
 
Het voorjaar  
Het voorjaar komt er aan, donkere dagen liggen achter ons, 
buiten fluiten vogels, bomen zitten in de knop, de dagen worden 
langer en de barbeques kunnen weer uit het vet. In de 
afgelopen periode zijn we druk geweest met van alles wat in de 
stad speelde. Twee zaken wil ik er voor u uitlichten, namelijk de 
kunstgrasverlichting bij Excelsior M en Evergreen en de 
Verordening starterslening.  
Als eerste de kunstgrasverlichting. Beide verenigingen hadden 
in 2009 een aanvraag ingediend om kunstgras te realiseren op 
hun sportpark om de problemen in capaciteitszin op te lossen. 
Berekeningen van de overkoepelende bonden gaven aan, dat 
de beide verenigingen al ver over hun veldcapaciteit zaten. Na 
de besluitvorming zijn de velden aangelegd, maar is er van 
alles misgegaan met de aanleg van de lichtmasten. In het hele 
proces zijn veel zaken blijven liggen en is langs elkaar heen 
gecommuniceerd, met als gevolg dat ruim een jaar na de start 
van de aanleg van de velden deze nog steeds niet opgelost 
waren. Nu was het zo, dat de capaciteitsproblemen zich met 
name in de avond- uren ten behoeve van trainingen problemen 
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gaf en in het donker kun je nu eenmaal niet trainen. Na de 
eerste signalen hebben we contact gezocht met beide 
verenigingen en de schriftelijke vragen gesteld over de gang 
van zaken. Wellicht heeft u ze in de Schakel voorbij zien 
komen. Door de vragen kwam het proces in een 
stroomversnelling en als u dit leest zijn de problemen bij beide 
verenigingen opgelost.  
Afgelopen weken was de Verordening starterslening 
geagendeerd. De verordening starterslening zorgt ervoor dat de 
starters op de woningmarkt hulp krijgen bij de aankoop van hun 
eerste huis. Hieraan was het maximale leenbedrag van 245.000 
euro gekoppeld. De starterslening kon daarnaast worden 
verstrekt met een rentevrije-periode van 3 jaar voor maximaal 
25.000 euro van het totale bedrag. Dat de regeling populair 
was, bleek wel uit het feit, dat er in de afgelopen periode nog 
maar 1 lening beschikbaar was. Door de wijzigende 
woningmarkt, de beslissing landelijk om de regeling niet meer te 
steunen (was 50%) werd door het college voorgesteld om de 
regeling aan te passen met een lager maximaal leenbedrag, te 
weten 200.000 euro en het invoeren van een leeftijdsgrens van 
30 jaar. Bij de commissievergadering lieten wij weten, dat de 
leeftijdsgrens wat ons betreft betwistbaar was en dat we 
hierover nog in de fractie wilden overleggen. VSP en VVD 
zaten op één lijn met ons voor wat betreft de leeftijd, maar 
wilden het voorstel met stemverklaring wel aannemen. Alle 
andere partijen wilden de regeling zoals voorgesteld 
afhameren. Na de commissie- vergadering bleek dat maar liefst 
20% van de leningen aan mensen was verstrekt die ouder 
waren dan 30 jaar. Het teken dat je voor de woningmarkt nog 
niet bent afgeschreven bij een leeftijd van 30 jaar om je eerste 
huis te kunnen kopen. Reden voor het CDA om het onderwerp 
te laten agenderen voor een debat in de gemeenteraad. 
 Bij het debat brachten we met succes een amendement in, dat 
mede werd gesteund VVD, VSP, D66 en Christenunie.  
 
Marcel „t Hart 
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De campagne en verder……                                     
 
De campagne is weer ten einde en de campagnespullen zijn 
weer opgeborgen. Hopelijk hebben wij het voorlopig niet nodig. 
Voor de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten 
Zuid-Holland moest er uiteraard weer campagne worden 
gevoerd. In de wetenschap dat deze verkiezing bepaald niet 
echt leeft onder de burgers, valt het niet mee om er dan 
gemotiveerd tegenaan te gaan. De campagne startte voor ons 
op zaterdag 12 februari j.l. Een grote delegatie van Provinciale 
CDA-kandidaten, het campagneteam en leden van het CDA 
Maassluis, brachten een werkbezoek aan het overbekende 
bedrijf van Lely Industries aan de Weverskade in Maassluis. Na 
de ontvangst met koffie en thee, kregen wij een presentatie 
over het bedrijf. Daarna een presentatie over de op handen 
zijnde ontwikkeling van de Dijkpolder en tot slot een rondleiding 
door het bedrijf. Na een dankwoord door onze voorzitter Ed 
Wilkes en de overhandiging van een flesje wijn aan de 
medewerkers van het bedrijf, toog het gezelschap naar 
Monsieur Paul aan de Noordvliet voor een eenvoudige lunch. 
Daar aangekomen kwam juist een CDA-lid een broodje halen 
en zegde mij toe de lunch voor zijn rekening te nemen. 
Geweldig en deze persoon danken wij dan ook van harte 
daarvoor.Na de gezellige lunch ging het gezelschap naar het 
campagnehuis aan de Noordvliet 22 om spullen te ontvangen 
en met elkaar campagne te voeren in de Binnenstad ( jammer 
dat het inmiddels was gaan regenen). Om 15.00 uur werd de 
dag afgesloten.Zaterdag 26 februari was het opnieuw 
campagnevoeren in alle winkelcentra en wederom in de 
stromende regen. Desondanks hield iedereen de moed er in en 
ging men er flink tegenaan. Ook nu werd er rond 15.00 uur 
gestopt. De dagen erna heeft iedereen bij hem of haar in de 
buurt nog de laatste folders huis-aan-huis in de bus gedaan en 
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werd de campagne afgesloten. Het resultaat van de Provinciale 
verkiezingen is inmiddels bekend. Het CDA heeft ten opzichte 
van 4 jaar geleden behoorlijk verloren, net als elders in het 
land. Maar kijkend naar de voorlaatste verkiezingen steeg het 
CDA met 0,2 % en dat geeft de burger best wel weer moed. 
We zijn op weg naar herstel. 
 
Karel Zwaard. 
 
 

Terugblik CDA congres zaterdag 2 april 2011          
Ik neem u mee naar onze hofstad en residentie op een zeer 
zonnige dag van dit jaar, zaterdag 2 april 2011. Naar het CDA-
congres (World Forum congres centrum) waar ik samen met 
voorzitter Ed Wilkes het CDA-Maassluis mocht 
vertegenwoordigen. Een congres wat bekend is geworden als 
‟het congres van Ruth en Sjaak‟! Met de knallende finale van de 
race om het landelijk CDA-voorzitterschap. „De leden kiezen de 
voorzitter‟ was de slogan voor een ongebruikelijk nieuw 
democratisch proces in onze partij. Grote kans dat u als 
plaatselijk lid en lezer ook uw keuze (kon zelfs twee keer) hierbij 
gemaakt heeft. Maar nu eerst even terug naar het begin. 
Huishoudelijk deel 
Het congres begon om 09.30 met een huishoudelijk deel 
(beetje saai, maar hoort er nu eenmaal bij) waarvan de 
verkiezing van 3 nieuwe landelijke bestuursleden wel iets 
verrassends had door de zes korte persoonlijke presentaties. 
Als congresgangers mochten we voor het eerst de stemkastjes 
gebruiken. En binnen korte tijd was duidelijk wie waren 
gekozen.  
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Politiek deel 1 
Dan zit ons eerste uurtje „zitten‟ er op en volgt het eerste 
politieke deel van het congres, de plenaire behandeling van 
maar liefst 19 resoluties. Heel CDA Nederland had zich uitgeput 
om vele zaken aan ons, het congres, voor te leggen. Zomaar 
een greep daaruit: vergroening belastingstelsel, minder Animal 
Corps, koers en leiderschap, leeftijdscohorten 
pensioenbesturen, passend onderwijs, regie in de zorg, 
immateriële waarden.  
Een breed en zeer divers pallet dus. Het spel kon beginnen. 
Onder leiding van Jos Houben kreeg ieder die zich bij een 
microfoon meldde (indieners, tegenstanders, vragenstellers en 
voorstanders) een halve minuut om zijn/haar woordje te doen.  
Dat was dus heel levendig maar ook vaak: dank u wel, uw tijd is 
om! Liesbeth Spies als waarnemend partijvoorzitter en Sybrand 
van Haersma Buma als Tweede Kamer fractievoorzitter kregen 
dan de gelegenheid om hun reactie en advies te geven en dan 
was het stemmen geblazen. Snel en efficiënt met de kastjes. 
Veel resoluties sneuvelden, enkele belangrijke werden 
aangenomen, waaronder de wens tot minder bezuinigen op het 
passend onderwijs en het aanstellen van minder Animal Corps 
(dierenpolitieagenten). Ook interessant was om te zien hoe de 
„machtstrijd‟ verliep rond 5 ingediende moties die als doel 
hadden om sterker invloed uit te oefenen op richting en koers 
van het nieuwe partijbestuur. Na intern beraad door de 
indieners onder regie van Maassluizer en mede-indiener Jan de 
Visser werden de moties aangehouden en kreeg het nieuwe 
partijbestuur in een vervangende motie enige tijd om in te 
spelen op de vernieuwingswensen.  
Als afsluiting van dit congresdeel werden nog alle Eerste 
Kamerkandidaten aan ons voorgesteld en in de bloemen gezet 
en werden we toegesproken door Eerste Kamer lijsttrekker Elco 
Brinkman. Hij heeft er zin in dat was duidelijk. En nu nog maar 
zien hoe dat daar in de senaat gaat uitpakken in mei. 
Politiek deel 2 
De slotpresentatie van Ruth Peetoom en Sjaak van der Tak in 
hun race om het voorzitterschap en het debat met hen speelde 
voor onze ogen zich levendig af. Voor wie ze al vele malen in 
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de media en live hadden zien optreden niet veel inhoudelijk 
nieuws, wel interessant hoe ze allebei tot het laatst correct 
maar soms best wel fel bleven strijden om onze gunst. Na dit 
laatste duel zouden ze nog tot ver in de middag moeten 
wachten op de uitslag. En met hen de vele persmensen die 
„bovenop het nieuws‟ zaten en ons als rustige congresgangers 
wel een interessant inkijkje gaven in hun werk. Lang wachten 
en eindeloos plaatjes schieten….! Ook prominent aanwezig 
(maar wel in een bijrol wat dit onderdeel betreft) de eerder 
afgevallen 4 kandidaat -voorzitters waaronder Jan de Visser. Ze 
werden terecht nog eens uitvoerig bedankt voor hun inspanning 
en rol in dit voorzittersspel.  
Lunch 
Eindelijk tijd voor de inwendige mens en tijd voor een loopje, 
plasje en praatje.  
Deelsessies 
Na de lunch neem ik deel aan deelsessie 2 „Inhoud‟. Een 
workshop waarbij ca. 340 deelnemers na enkele korte 
inleidingen in hoog tempo tot onderlinge gesprekken werden 
aangezet om na te denken over inhoud. Als politieke partij 
verenigt het CDA mensen die in grote lijnen hetzelfde denken 
over hoe we in de samenleving met elkaar willen omgaan en 
hoe we die in willen richten. Haar gedachtegoed heeft het CDA 
kernachtig verwoord in de bekende vier uitgangspunten: 
solidariteit, publieke gerechtigheid, gespreide 
verantwoordelijkheid en rentmeesterschap.  Het gedachtegoed 
van het CDA is niet iets is wat je uit je hoofd moet leren of 
gewoon overnemen. De vier kernbegrippen krijgen kleur en 
inhoud zodra ze verbonden worden met idealen en opvattingen. 
Bij een inhoudelijke discussie moet daarom aandacht zijn voor 
de eigen diepste inspiratie en beweegredenen. Daarom werd 
begonnen met de vraag: „Wat gaat u aan het hart‟.Wat gaat U 
aan het hart als u onze manier van samenleven in Nederland 
(of uw eigen omgeving) beschouwt? Waar wordt u verdrietig of 
boos van? Maar ook: waar vindt u dat we de goede kant 
opgaan en moet worden versterkt? Nog geen alles 
vernieuwende teksten en ideeën leverde het op, maar wel 
inspiratie en een mooie start van vernieuwingsproces rondom 
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inhoud. Met deze tekst als uitsmijter die afsluitend naar boven 
kwam drijven. CDA politiek dat is „wat de ogen zien en wat de 
oren horen pakken de handen aan‟. De goede lezer ziet daarin 
alle vertrouwde kernbegrippen weer terugkomen. Voor een 
vervolg en landelijke uitwerking is een aparte website voorzien: 
www.cda.nl/inhoud.   
Politiek deel 3 
Lekker opgepept en best enthousiast weer terug naar de grote 
zaal voor de plenaire voortzetting die start met een 
congrestraditie, het Wilhelmus. Klinkt best goed uit inmiddels 
tegen de duizend kelen. Want de zaal was voor het middagdeel 
inmiddels flink vol gelopen en zou tot ca 1600 deelnemers 
groeien. Ook gearriveerd inmiddels oud partijleider Jan Peter 
Balkenende en hoe… een staande ovatie was zijn welkom en 
de stemming zat er nog meer in!   Dan een indrukwekkend 
meditatief moment door Maria Martens (theologe, 1e Kamerlid 
en lid Europ. Parlement) Treffende woorden in deze 
40dagentijd over zegen en tot zegen zijn. Met verbanden naar 
Bijbelse inspiratie en evangelie. Ook een boeiende eigentijdse 
invulling van het verhaal van de Barmhartige Samaritaan maakt 
dit moment tot een zin- en waardevol congresdeel. 
Voorafgegaan door een afscheid (met cadeau en veel 
waardering) van de waarnemend partijvoorzitter Liesbeth Spies 
(tevens onze lijsttrekker provincie ZH) volgen de echte politieke 
toespraken. CDA-fractieleider Sybrand van Haersma Buma. "Ik 
zie weer een hele zaal vol enthousiaste CDA'ers. Er komt 
volgens mij een dag dat geen zaal meer groot genoeg is. Dan 
kunnen we misschien uitwijken naar de Amsterdam Arena. 
Daar kan tenminste het dak eraf.". „En Ajax kan ook wel een 
beetje CDA gebruiken‟ en "Het CDA staat voor de vrijheid van 
godsdienst, van elke godsdienst, ook van de islam". 
Vice-premier Maxime Verhagen: "Neem een voorbeeld aan 
voetballers. Het kan geen kwaad elkaar soms eens stevig de 
waarheid te zeggen, maar dan wel in de kleedkamer. Op het 
veld staan we schouder aan schouder, vormen we een eenheid 
en komen we voor elkaar op."bedankt Jan Peter Balkenende 
voor de goede samenwerking. "Je hebt altijd voor ons land 
geknokt, en op een manier dat de huidige premier daar een 
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voorbeeld aan neemt." "We zullen en we kunnen ook met de 
antwoorden komen die ons worden gevraagd als volkspartij “ Je 
werkt voor je brood, je let op je naaste en je draagt de toekomst 
fatsoenlijk over op je kinderen” Dat is de christen-democratie." 
Het congres neemt dan afscheid van oud-partijleider Jan Peter 
Balkenende. Er werd eerst een filmpje met hoogtepunten uit 
zijn carrière gedraaid. Vice-voorzitter Liesbeth Spies: "Je hebt 
geen gemakkelijke tijd achter de rug, met veel maatschappelijke 
onrust. Er is altijd wel iemand die het beter weet. Maar hoe 
harder de tegenwind, hoe harder jij ging fietsen." Balkenende 
komt op het podium en krijgt bloemen. Spies vertelt hem dat als 
afscheidscadeau er een award naar hem is genoemd. Jaarlijks 
een award voor een jongere die op opvallende wijze bijdraagt 
aan het gedachtegoed van de christendemocratie. Balkenende 
krijgt opnieuw een staande ovatie.  Jan Peter Balkenende 
speecht. "Het doet me ongelooflijk goed om na al deze jaren 
deze dank te krijgen." "Het gaat niet om de verkiezingsuitslag, 
maar om de goede zaak, om de idealen die je hebt. To make 
justice a reality for all Gods children." Een prachtige klassieke 
Balkenende toespraak waarvan iedereen later zei „hij kan het 
nog als de beste‟!  Dan (ca. 17.15 uur) naar de ontknoping van 
de partijvoorzitterverkiezing. Ruth en Sjaak beklimmen het 
podium. Een groot scherm telt af en voert de spanning op…….. 
Onder knallend vuurwerk en confettiregen (vast allemaal op 
Journaal gezien) staat daar ineens onze nieuwe voorzitter Ruth 
Peetoom (60,1%). Veel applaus en kussen. En Sjaak de 
verliezer (39,9%) spreekt haar als eerste toe “ook op mij kan je 
rekenen”! Een waardig verliezer. Met een mooie toespraak van 
Ruth wordt het congres afgesloten. Eerst nog een bedankje 
richting de verslagen 5 mannen en dan aan ons allen “we gaan 
het doen, we gaan het samen doen”! Veel verwachten wij van 
haar, en zij vast veel van ons. Samen rijden we na een lange 
intensieve maar zeer boeiende congresdag naar Maassluis 
terug. Napratend over een waardevolle ervaring en nadenkend 
over wat we verder samen met u in/met/aan het „nieuwe‟ CDA 
zullen (moeten) gaan doen.  
 
Jaap Poldervaart 
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‘Fractie-volgen’ 
 
Sinds de lokale verkiezingen van begin vorig jaar volg ik de 
CDA-fractie.  “Op de voet” dacht ik er gelijk aan toen ik dit 
opschreef.  -“Iets of iemand op de voet volgen”; volgens het 
woordenboek “op korte afstand volgen” of “met veel aandacht 
volgen”. Vlak na de verkiezingen nodigde Roderick Wols 
iedereen uit om eens binnen te lopen bij een fractievergadering. 
De verkleinde fractie kon natuurlijk wel wat ondersteuning 
gebruiken en belangstelling van de eigen achterban zou daar 
zeker een bijdrage aan kunnen leveren. En dus trok ik op een 
maandagavond rond 20.00 naar het Stadhuis om eens te kijken 
hoe het er bij een fractievergadering aan toeging. Het idee was 
dat ik dat misschien wel vaker zou gaan doen, maar wekelijks, 
nee dat niet. Al gauw was duidelijk dat het niet bij die ene keer 
zou blijven en ook dat de frequentie wel eens hoger zou kunnen 
uitvallen dan ik in het begin had gedacht. Ik weet nog dat ik in 
het begin veel heb geluisterd en me verbaasde over de 
hoeveelheid stukken die wekelijks de revue passeerde.  Maar 
van het begin af aan heeft iedereen me het gevoel gegeven dat 
ik iets bijdroeg, hoe klein misschien ook. Dat gevoel werkt 
verslavend!  „Fractie-volgen‟, het heeft iets passiefs, net alsof je 
er op korte afstand achteraan loopt. Alsof je op afstand 
meekijkt, al dan niet met „veel aandacht‟. Nu ruim een jaar later 
voelt het niet meer als „fractie-volgen‟, maar veel meer als 
„fractie-deelnemen‟.  Natuurlijk op gepaste afstand, maar wel 
als iemand die gewaardeerd wordt om zijn bijdrage aan de 
discussie en daarmee de besluitvorming van de CDA-fractie. 
Maandag 28 maart was de aftrap van de „doorlopende 
campagne‟ door het bestuur en de fractie. Een nieuwe stap in 
de goede richting. Wel een stap, waarbij we als gehele lokale-
afdeling van het CDA vervolg aan moeten gaan geven, waarbij 
de leden van het bestuur en van de fractie voorop zijn gegaan, 
maar het zeker niet zo kan zijn dat de leden „passief-volgen‟. Ik 
doe dan ook een oproep aan een ieder om de doorlopende 
campagne niet alleen aandachtig te volgen, maar om er waar 
mogelijk ook actief aan deel te nemen! 
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Samen maken we het CDA sterker.  
Samen maken we Maassluis sterker. 
 
Fred Voskamp 
 
 
Verkiezing kind- en gezinsvriendelijke projecten 
 
„Iedereen doet en telt mee‟, dat is het motto van de verkiezing 
kind- en gezinsvriendelijke projecten. Deze verkiezing wordt 
eens in de 5 jaar georganiseerd door “kinderrechten nu” en de 
VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten).Het doel is om 
andere gemeenten in Nederland de beste projecten door te 
geven. Een vakjury, de mensen die er voor hebben door 
geleerd, hebben uit de 41 projecten alvast 10 goede projecten 
uitgekozen. Op 6 april hebben de kinderjury, de jongerenjury en 
de ouderjury uit deze 10 projecten de beste 5 gekozen. De 
kinderjury bestond uit 5 kinderen van de Westhoek uit 
Maassluis, 5 kinderen van Het Spectrum uit Maassluis en 5 
kinderen van mijn school: de Kardinaal Alfrinkschool uit 
Maassluis. Eerst werden de projecten aan ons allemaal 
gepresenteerd. Zo was er bijvoorbeeld een project over twee 
scholen waar kinderen zelf mochten beslissen wanneer ze naar 
school gingen, alleen moesten ze dat later wel weer in halen. 
Ook was er een project over samen spelen in Den Haag, waar 
kinderen met en zonder handicap samen konden spelen. Maar 
er was ook een project over als je thuis niet meer terecht kon, 
dat je in een speciaal huis kon wonen. Daarna gingen we in 
groepjes over alle projecten discussiëren. We waren er snel 
over eens wie er moest winnen. Na het discussiëren gingen de 
groepjes hun winnaars presenteren aan de rest van de groep. 
Nadat iedereen geweest was werden de stemmen geteld en 
wisten we wie er gewonnen had. Over een paar weken op 
vrijdag 17 juni gaan de winnaars zichzelf presenteren, maar tot 
die tijd is het nog een verassing voor iedereen wie er gewonnen 
heeft.  
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Tot slot gingen we daar met z‟n allen wat eten. En werden wij 
netjes rond half acht thuisgebracht.  
 
Chris Voskamp  
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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 

7611290 of 
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 

Jaap Poldervaart 
 

Richard Hollaan 299 
3144 BS  
jpldrvrt@kabelfoon.nl 

5914124 

Cor van Leerdam 
 

Tooroplaan 118 
3141 JT 
info@vanleerdam.nl 

7537599 

Karel Zwaard 
Secretaris  
(ad 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 
 
 

http://www.cdamaassluis.nl/
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U I T N O  D I G I N G 
Beste Leden,  
Wij willen u weer van harte uitnodigen voor onze 
Voorjaars - Ledenvergadering 

Deze zal gehouden worden op  
 

Donderdag 12 mei 2011 in het 
Witte kerkje 

Constantijn Huygensstraat 1 
3141 TA  Maassluis 

De aanvang is 20:00 uur. 
 

Op de agenda zullen in ieder geval de volgende 
onderwerpen voorkomen: 
- Begroting 2011 en komende jaren. 

- Terugkoppeling vanuit de fractie 

- De acties vanuit de Permanente Campagne 

- De stand van zaken over de Tunneldiscussie 

(Blankenburg  vs Oranjetunnel) 

- En een aantal huishoudelijke zaken 

Wij zien u graag op 12 mei a.s. 
Het bestuur van CDA Maassluis 
 


