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Van de redactie.                                                         
 
De verhalen in dit ledenblad gaan vooral ook over kinderen. Zo 
vertelt Fred Voskamp over de belangrijkheid van goede 
opvoeding en onderwijs en wijst Kees Pleijsier ons erop dat 
sport bij kinderen hoge prioriteit moet hebben. Als wethouder 
voor sportzaken kan Kees daarin een voortrekkersrol vervullen. 
 
Verrassend is ook het verhaal van de kinderen van de Glazen 
Kerk. Zij laten in het verhaal weten, dat ze Maassluis best een 
leuke stad vinden, maar dat er toch wel wat meer activiteiten 
mogen komen. Zo zou er in de nacht van oud en nieuw een nieuw 
groot feest in de sporthal moeten komen met dj’s. Wie weet leest 
de burgemeester dit blad en maakt hij die wens bespreekbaar. 
 
Fenny Elfferich heeft zich al verdiept in de procedure bij de 
komende verkiezingen. Zeer leerzaam. 
Mehmet Ciçek vindt dat er al veel gebeurd in Maassluis. Hij geeft 
daarvan wat voorbeelden. Uiteraard heeft hij ook nog 
verschillende wensen. Lees zijn artikel. 
 
Henrike Heijboer is druk met de cultuur. Huiskamerconcerten 
vindt zij een mooi initiatief. 
Bij Corine Bronsveld is het volop lente. Zij schrijft er lyrisch over. 
Haar verhaal over de voedselbank moet u ook zeker lezen. 
 
Marcel ‘t Hart fietst graag. Dit keer heeft hij een flink rondje 
gemaakt in Maassluis en omgeving. Tijdens die tocht heeft hij als 
raadslid veel gezien. 
 



                                          CDA Maassluis                             april 2016 

 

 2 

Bestuursvoorzitter Jaap Poldervaart stelt ons weer een 
leerzame ledenvergadering in het vooruitzicht.  Op 21 april a.s. 
vindt de vergadering plaats. Ik zou zeggen, komt allen. 
 
Veel leesplezier toegewenst. 
 
Frits Zandman 
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Van de bestuursvoorzitter                                         
 
Business as usuele 
Bestuurlijk bevinden we ons in een vrij rustige periode. De 
uitnodigingen en stukken voor de ALV zijn verzonden en op die 
ALV op 21 april zullen we met elkaar vast weer een goede 
samenkomst hebben. Zeker gezien de zeer interessante gast, 
hobby-historicus (zoals hij zichzelf noemt) Gertjan van de 
Velden, met zijn lezing over Maassluis in de Tweede 
Wereldoorlog. Ik verwacht een boeiende avond en mooie 
ontmoetingen. 
 
Achter ons liggen mooie activiteiten, zoals de geslaagde 
nieuwjaarsbijeenkomst met Agnes van Ardenne (wat een drive 
heeft die vrouw!) en onlangs nog een inspirerende bijeenkomst 
met CDA besturen, raadsleden en wethouders uit Schiedam, 
Vlaardingen en Maassluis. Het aanhalen van deze contacten 
begint meer en meer zijn vruchten af te werpen en kan gaan 
bijdragen aan een nog sterkere christendemocratische 
beweging (appél) in onze steden. Wel moeten we daarvoor nog 
meer gaan investeren, ieder in zijn eigen stad. En voor ons als 
bestuur en leden liggen daar ook nog genoeg uitdagingen zoals 
meer aandacht voor bepaalde doelgroepen, ledenwerving en 
actief betrokken zijn bij zaken die spelen in fractie en 
stadsbestuur. Advies: bezoek eens een fractievergadering of 
gemeenteraadsdebat. O ja en ook bij een bestuursvergadering 
bent u altijd welkom. Overigens is het voor onze CDA-
raadsleden en wethouder bepaald geen rustige periode, maar 
daarover schrijven ze vast zelf meer in dit blad. 
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Felicitaties 
 
We ontvingen een uitnodiging (kerkelijk huwelijk en receptie) 
van Nene Takagishi en Roderick Wols voor hun bruiloft op 15 
april 2016 in Maassluis. Een heel mooi en feestelijk bericht uit 
Japan. We kennen Roderick uit de tijd dat hij twee keer 
fractievoorzitter van het CDA in Maassluis was. Nu is hij 
Consul-generaal in Osaka, Japan. We wensen Nene en 
Roderick veel geluk en een zonnige toekomst toe en zullen dat 
namens u allen graag persoonlijk overbrengen. Alleen in 
Maassluis overigens en (helaas) niet in Japan waar ook nog 
een ceremonie en feest zal zijn.   
Nog een felicitatie wil ik doorgeven. En wel aan de Katholieke 
Bond van Ouderen (KBO) afdeling Maassluis. Op 21 april viert 
deze afdeling het 50 jaar bestaan. Als bestuur kregen we een 
uitnodiging voor een kerkelijke viering en receptie. 
Ouderenbonden als de KBO (samen met de ANBO en de 
PCOB) zijn in Maassluis belangrijke belangenbehartigers en 
leveren al vele jaren waardevolle bijdragen aan welzijn en 
belangen van senioren in onze stad. Mooi staaltje 
vrijwilligerswerk (een lintje waard) en goede reden voor 
dankbaarheid én een feestje! Ook daar zullen we zeker acte de 
préséance geven. 
 
Feest? 
In april en mei feesten en herdenken we traditioneel. En wel 
rondom koningshuis en om onze vrijheid en democratie. 
Feesten, vrijheid en democratie vieren mag en moet zelfs. Wel 
staat dit meer als ooit misschien in verhouding tot onvrijheid (op 
vele terreinen en plaatsen wereldwijd) en het vluchten 
daarvoor. De worsteling in ons land, Europa en wereldwijd 
daarmee maakt je soms moedeloos. Maar ook machteloos? 
Nee dat niet volgens mij. Voor iedereen is er een kans om 
stelling te nemen of een bijdrage te leveren. Als lid van een 
partij die zich (ik citeer ons verkiezingsprogramma) ‘hecht aan 
het christelijk karakter, dat zich uit in medemenselijkheid, 
niemand achterlaten, aandacht voor de ander en rekening 
houden met elkaar, ongeacht huidskleur of achtergrond’ heb je 
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je keus in het leven gemaakt. Ernaar handelen in woord en 
daad is evenwel niet eenvoudig maar wel je opdracht. 
 
Jaap Poldervaart   
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Fractievoorzitter Corine heeft het goede lentegevoel                                                                                                      
 

 

 
 
 
Het is heerlijk lente. We hebben Pasen mogen vieren. 
Maassluis kleurt naast prachtig narcissengeel in allerlei andere 
fleurige kleuren, kinderen spelen buiten. Eigenlijk is het best 
gek dat we onze goede voornemens traditiegetrouw in de 
donkerste dagen van het jaar nemen. Veel passender lijkt 
hiervoor het seizoen waarin zaadjes geplant worden, lammetjes 
worden geboren en vogels hun ei leggen. De lente, het seizoen 
van vernieuwing, van frisse energie en inspiratie. Het seizoen 
waarin het lintjes regent voor inwoners die zich hebben ingezet 
voor de samenleving.  
 
Een regen van waardering 
 
Maassluis is rijk aan inwoners die zich inzetten voor de 
samenleving en een lintje van waardering verdienen. Maassluis 
heeft ondernemers die zich inspannen voor hun eigen bedrijf en 
tegelijk met andere bedrijven samenwerken om een positief 
verschil te maken in Maassluis. Maassluis heeft mantelzorgers, 
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inwoners die dagelijks zorgen voor hun man, kind of buurvrouw. 
Zorg die zich nog te vaak aan het oog van de samenleving 
onttrekt. Zorg die intensief is, vaak onzichtbaar maar zo 
onmisbaar. Maassluis heeft veel verenigingen en nog veel meer 
vrijwilligers. Want onze vrijwilligers dragen niet alleen de sport 
en de cultuur in onze stad. Vrijwilligers zitten ook bij de kerk en 
bij organisaties die er alleen op gericht zijn een positief verschil 
te maken voor inwoners bij wie het leven tegenzit. De 
voedselbank is zo een organisatie. Een bank die niet belegt in 
aandelen, maar investeert in mensen. Een bank die zichzelf 
geen bonus uitkeert, maar een bank die enkel draait op 
vrijwilligers.  
 
Investeren en inspireren 
 
Regelmatig bezoeken we als CDA Maassluis onze lokale bank. 
Bij ieder bezoek ben ik weer onder de indruk van alle 
vrijwilligers, van hun strakke organisatie, de betrokkenheid en 
bovenal hun warmte voor mensen. Alles wat de voedselbank 
ontvangt, in geld of natura, gaat direct naar inwoners die het zo 
hard nodig hebben. Joke Cats en alle andere vrijwilligers van 
de voedselbank zetten zich het hele jaar, alle seizoenen, in om 
aan onze inwoners bij wie het leven tegen zit, een beetje lente 
te brengen. Door mannen, vrouwen en kinderen die geen geld 
hebben voor eten, voedsel te bieden, door meubels te geven 
aan vluchtelingen, door schoolspullen te verstrekken aan 
kinderen die anders niet mee kunnen doen op school. De 
voedselbank is een inspiratiebron voor velen en hun inspanning 
verdient een regen van waardering. Een lintjesregen voor de 
voedselbank én voor al die inwoners en ondernemers in onze 
stad die hun werk mogelijk maken. Want doordat ondernemers 
hun producten schenken en sponseren en doordat inwoners de 
spullen die zij niet meer gebruiken, naar de voedselbank 
brengen, kan onze bank blijven investeren in inwoners.  
De voedselbank is echt een organisatie die vanuit de 
samenleving is ontstaan, die door de inzet van inwoners wordt 
gedragen. Dit is de kracht van de voedselbank, en van veel 
andere organisaties in Maassluis. Als CDA Maassluis willen we 
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met deze organisaties samenwerken en ondersteunen waar 
mogelijk en wenselijk is. Zo kijken wij uit naar hoe onze lokale 
organisaties zoals de voedselbank worden betrokken bij het 
opstellen van het regionale armoedebeleid. Ons lokale 
armoedebeleid wordt, nu wij als gemeente met Vlaardingen en 
Schiedam samenwerken binnen de organisatie 
stroomopwaarts, regionaal vormgegeven. Wat het CDA 
Maassluis betreft moet binnen de regionale uitvoering ruimte 
blijven voor lokale invulling. Eenvoudig is dit niet, want de drang 
naar een eenduidig uniform beleid lijkt veelal de voorkeur te 
krijgen. In die afweging komt niet altijd helder naar voren dat 
een regionale aanpak beter is dan lokaal. Het lijkt soms meer 
ingegeven omdat het makkelijker is. Niet zozeer makkelijker 
voor onze inwoners, maar makkelijker voor de 
uitvoeringsinstantie. Het CDA Maassluis blijft scherp op wat het 
beste aansluit bij de behoeften van onze inwoners en spant 
zich in om lokale invulling mogelijk te houden binnen ons 
regionale samenwerkingsverband.  
 
Frisse energie  
 
De lente als seizoen van inspiratie en frisse energie. In de 
gemeenteraad gaan wij de komende maanden met elkaar in 
debat gaan over de wens van het CDA Maassluis om de 
openingstijden van het stadhuis te verruimen, blijven wij ons 
inspannen tegen de aanleg van windturbines die aan de rand 
van onze stad staan gepland, en gaan wij voor een sociaal 
armoedebeleid. De lente, het seizoen van de nieuwe ideeën die 
wij in willen brengen bij de kadernota en een seizoen waarin we 
willen dat de gemeente dingen gaan doen. Wij willen niet dat 
alleen maar gepraat wordt over de toren van de Groote Kerk 
maar gewerkt wordt in de toren, zodat deze eindelijk weer open 
kan gaan.  
 
Het is lente, het seizoen waarin het lintjes regent, waarin wij 
koningsdag vieren, de stad bloeit. De lente, het seizoen waarin 
wij met elkaar twee minuten stil zijn en onze vrijheid vieren. 
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Juist de lente is hiervoor het seizoen, want hoe donker 
sommige dagen ook zijn, de lente laat zich niet tegenhouden. 
 
Corine Bronsveld 
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De wethouder aan het woord                                      
 
Sport 
Al een paar jaar staat de zaterdagmorgen in huize Pleijsier in het 
teken van sport. Het sporten van onze kinderen, wel te verstaan. 
De oudste hockeyt, de jongste zit sinds kort op korfbal. De dames 
mochten zelf kiezen welke sport ze wilden beoefenen. Sport is 
plezier hebben en dat gaat het makkelijkst met een sport die je 
al leuk vindt. Het maakt eigenlijk niet heel veel uit. Zeker niet voor 
de ouders. De jongste jeugd start altijd vroeg met hun 
wedstrijden, dus mama en papa moeten hun wekker zetten, op 
zaterdag…. De dames moeten in hun sportoutfit gehesen 
worden, boterhammen eten, haren kammen, tassen klaar en hup 
hup, naar de club! 
 
Dan lijkt het alsof er alleen nog maar aangemoedigd hoeft te 
worden, maar, de een heeft een uitwedstrijd en de ouders 
moeten rijden. De ander moet het pauzehapje regelen, zodat 
iedereen (hetzelfde) iets eet in de rust. Velden moeten worden 
klaargezet, de scheidsrechter blijkt onvindbaar: altijd fijn als een 
ouder even een wedstrijdje kan doen en ‘kan jij vandaag coach 
zijn?’ is een normale vraag voor een sportouder. 
 
De wedstrijd kan beginnen! Na een paar jaar met het team van 
de oudste meegelopen te hebben, zie je de groei die de dames 
doormaken en zie je dat ze steeds beter beginnen te spelen. 
Eerst was iedere vogel die overvloog een “ogenmagneet”: daar 
moest je net zo lang naar kijken, tot je ‘m niet meer zag! Of totdat 
de coach en het team je na lang gillen uit de droom hielpen. 
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Langzaamaan worden de meiden zich bewust van elkaar in het 
veld en kunnen ze elkaar makkelijk vinden met de bal.  
 
In het begin is sport heel spannend voor kinderen. Een groot 
veld, joelend publiek langs de zijlijn en gillende medespelers om 
de bal om je heen zijn best intimiderend. Ook dat verdwijnt en 
veranderd: het veld wordt steeds groter, de teams worden groter 
en, als het goed gaat, het applaus steeds luider.  
 
Sport wordt meestal beoefend omdat sporten gezond is, 
overgewicht tegengaat en leuk is om te doen. Maar het is meer. 
Sport vormt. Sport geeft vertrouwen en dan vooral 
zelfvertrouwen. Een mooie passeerbeweging, een puntgave 
voorzet, een fantastisch doelpunt: als dat lukt, voel je je de 
koning te rijk. Soms is een van deze drie al lastig zat en komt het 
uit kleinere dingen: goed ballen afpakken of alleen maar bijna 
scoren, zelfs een simpel complimentje kan voor kinderen iets 
opleveren dat van onschatbare waarde is: zelfvertrouwen.  
 
Ik heb het nu een paar keer gezien en meegemaakt. Daar doe je 
het voor, dit neem ik mee naar het stadhuis!  
 
Nu eerst de laatste rommel van het sporten opruimen: tassen 
naar boven, schoenen in de kast, de sportkleding in de was. 
Sportouder zijn is best vermoeiend, het is bijna een sport op zich. 
Maar ze hebben allebei gescoord vandaag en wat zijn ze er blij 
mee! 
 
Met sportgroeten, 
Kees Pleijsier 
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Raadslid Marcel  beziet de omgeving  vanaf de fiets   
 
In deze fase van het jaar de klok weer voor uit.  Voor de 
fractieleden betekent dat in praktijk een korter weekend en wat 
extra tijdsdruk voor de voorbereidingen op de raadsbeslagingen. 
Maar in deze periode worden de dagen ook langer, voor mij 
meestal reden om op de vrije avonden mijn racefiets te 
beklimmen. Niet om “Tour de Fransje” te spelen, maar gewoon 
om erop uit te gaan via de vele uitvalswegen die Maassluis heeft. 
  

 
 
Niet zelden voert mijn stalen ros met gekromd stuur me door het 
Midden Delfland gebied waar de groene wereld je toelacht. Het 
water van de vlieten wat je overal tegenkomt, oversteekt en 
ervoor zorgt dat je om moet rijden naar de volgende brug. Als je 
dan door schiet, zit je zo via Wateringen in Kijkduin om daarna 
via de duinen naar Hoek van Holland te rijden. De duinen die 
zorgen voor onze waterveiligheid. Vanaf Hoek van Holland is het 
dan vaak met de wind in de rug terug naar Maassluis langs de 
Waterweg. We weten inmiddels dat die wind door andere 
mensen ook is opgevallen. De plannen voor het windturbinepark 
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krijgen steeds meer vorm en het protest van Maassluis vindt tot 
op heden nog steeds geen gehoor. Als CDA blijven we ons 
inzetten om de overlast van de turbines te verkleinen en de 
turbine die het dichtst bij Maassluis komt, te laten vervallen.  
 
Op andere avonden wil ik nog weleens de pont nemen naar 
Rozenburg en dan via het voormalige Blankenburg richting het 
oosten rijden. Langs de grote chemieparken van Vopak, 
Huntsman en de vele anderen. Vaak dwalen mijn gedachten dan 
af naar de risico’s die hier op de loer liggen. Het toezicht op deze 
bedrijfstak ligt formeel bij de provincie, maar deze heeft dat 
gedelegeerd aan DCMR. In het verleden hebben we hier vaak 
aandacht voor gevraagd in het kader van de problemen die bij 
Odfjell speelden en nog steeds spelen. De lessen die we, als 
samenleving, daar hebben geleerd toen we langs het randje 
bleken te zijn gegaan, geven aan dat we alert moeten zijn en 
blijven. De industrie is van belangrijke economische waarde, 
maar dat kan alleen als het veilig is. 
 
Verder rijdend kom ik dan bij de Beneluxtunnel, tunnels hebben 
mijn bijzondere belangstelling, u zou mijn beroepsdeformatie 
mogen noemen. Voor de een zijn het grote blokken beton die 
daar op de bodem liggen waar we met de auto en fiets doorheen 
rijden, maar voor mij zitten ze vol met technische hoogstandjes. 
Maar wellicht daarover in een later ledenblad meer….  
 
Als ik via de roltrap dan door de tunnel ben en weer “boven” kom, 
dan ben ik precies tussen onze samenwerkingspartners 
Vlaardingen en Maassluis. Samenwerken doen we op 
verschillende gebieden; op het gebied van het sociaal domein via 
Stroomopwaarts waarin de 3 gemeentes participeren en 
samenwerken om mensen bijvoorbeeld een beschutte 
werkplaats te bieden of te begeleiden naar een baan. Maar ook 
in breder verband werken we samen; met de regio Rotterdam en 
Den Haag vormen we de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 
(MRDH). Deze samenwerking heeft feitelijk 2 pijlers, de 
vervoersautoriteit en het economisch vestigingsklimaat. In de 
vervoersautoriteit vindt afstemming en besluitvorming plaats in 
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het kader van het regionaal openbaar vervoer en infrastructuur. 
Namens Maassluis heb ik zitting in de adviescommissie voor het 
Algemeen en Dagelijks bestuur van de MRDH voor wat betreft 
vervoer. Hierin geven we gevraagd en ongevraagd advies over 
deze materie. In het economische deel van de MRDH worden 
initiatieven ontplooid om de regio nog beter op de kaart te 
brengen met de Mainport (Haven aan de zuidwestzijde), de 
Greenport (Westland en Oostland) en het kennisnetwerk 
Rotterdam-Delft-Leiden. Veel van deze onderwerpen schieten 
vaak door mijn hoofd als ik dan via het Lickebaertsbos terug naar 
Maassluis fiets. Vlak voor de bebouwde kom zie ik dan dat de 
aula voor de nieuwe begraafplaats, inclusief het crematorium, 
snel vordert. Via de Dijk rij ik dan het stadshart binnen. Vaak 
zitten dan de terrassen vol en via de Wagenbrug werp ik dan nog 
een blik over de Noordvliet, met aan het einde van de Veerstraat 
de oorsprong van Maassluis: De Monstersche Sluis. In de 
afgelopen periode is daar door de Stichting hard gewerkt en 
worden er langzaam stappen gezet om tot een opening te 
komen. Ik probeer daar als technisch adviseur mijn bijdrage aan 
te leveren. Een mooi en dynamisch proces dat veel betrokken 
Maassluizers een warm hart toe dragen. Genoeg gemijmerd…. 
 
 

 
 

 
De warme douche wacht, want de klok is vooruitgezet en wij 
zetten onze blik ook vooruit. Er liggen genoeg uitdagingen om 
Maassluis nog mooier te maken! 
 
Marcel 
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Henrike over het culturele leven in Maassluis        
Als woordvoerder cultuur was ik vrijdagavond 1 april bij de 
opening van de tentoonstelling van Frans Bianchi in het Museum 
Maassluis. Ik heb hele mooie kleurrijke schilderijen gezien, van 
Maassluis, maar ook van plekken in Zeeland. Het is een 
prachtige tentoonstelling, die nog tot 3 juli te bezichtigen is. Er 
was veel bezoek bij de opening en het was een geslaagde 
avond. 
 
Angela Kok is recent aangesteld als cultuurmakelaar. Zij moet 
burgerinitiatieven versterken op het gebied van kunst en cultuur. 
Zij moet de nieuwe cultuurvisie mede gaan uitvoeren. Ik ben 
benieuwd tot welke nieuwe initiatieven dit gaat leiden. 
 
Er gebeurt best veel op het gebied van cultuur in Maassluis. Na 
de Maassluise Muziekweek in de voorjaarsvakantie wordt 
natuurlijk ook de Kunst- en atelierroute weer gehouden, dit keer 
op 16 en 17 april. Het lijkt wel of er elk jaar meer kunstenaars 
meedoen. Ook uit Hatvan zijn er twee kunstenaars.  
 
In plaats van het weekend van de cultuur die we vroeger in 
september hadden, hebben we nu de week van de cultuur. Van 
28 mei tot 5 juni 2016 staan er weer heel veel activiteiten op 
stapel. Wat ik zelf erg leuk vind is dat de Culturele Raad 
Maassluis nu ook huiskamerconcerten organiseert.  
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Ik ga de komende tijd zeker genieten van een aantal culturele 
activiteiten in Maassluis. Heeft u ideeën of opmerkingen voor de 
fractie, wij horen ze graag! 
 
Henrike Heijboer 
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Hallo trouwe lezer,  
 

ij van “de glazen kerk” hebben de 
opdracht gekregen om een stuk te 
schrijven voor het ledenblad. Eerst 

even wat over de glazen kerk zelf. Dit is een 
initiatief uit de kerken Immanuel en 
Koningshof. Vijf jaar geleden zijn we gaan 
denken, hoe kunnen wij geld inzamelen voor het goede doel van 
de 40-dagen tijd. Na lang denken, praten en discussies voeren, 
wilden we ongeveer hetzelfde gaan doen als het echte glazen 
huis. In plaats van dat we in een huis zitten, zitten we in de kerk, 
daarom “de glazen kerk”. Om geld te krijgen doen we de hele 
nacht klusjes, en elk jaar aan het begin van de veertig dagen tijd.  
 
Een van die klusjes is het schrijven van dit artikel. Het artikel 
moet gaan over wat wij als jongeren van Maassluis vinden, wat 
er verandert kan worden en hoe het is om tegenwoordig jong te 
zijn in Maassluis. Om met de deur in huis te vallen, doordeweeks 
is Maassluis een beetje saaiïg, er is niet veel te doen. En we zijn 
op een idee gekomen om eens per maand met jongeren te gaan 
praten in een gebouw over hun geloof en/of levensstijl en dat er 
tijdens het praten een happie en een drankie is. Maar dat er 
naast het praten ook films kunnen worden bekeken en dat je er 
ook kan poolen en ga zo maar door. Naast dat dit eens per 
maand is, zou het centrum ook een goede ontmoetingsplek 
kunnen zijn. We hebben een mooi opgeknapt centrum, maar het 

zou alleen wat groter mogen zijn. Met 
meer winkeltjes, meer pleintjes waar je 
wat kan drinken. Neem het plein waar ooit 
de oude katholieke kerk heeft gestaan, 
daar zou je iets moois van kunnen maken 
waar een pleintje is met winkeltjes, 

terrasje met uitzicht op een fontein. Niet alleen het centrum mag 
opgeknapt worden, zo zijn we het ook eens dat er de oudere flats 
weg kunnen of worden gemoderniseerd aan de buitenkant. Nu 
we het toch hebben over flats, tegenover het Kerkeiland met de 
Groote kerk willen ze op de Noorddijk een flat van 5 hoog gaan 

W 
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bouwen. Waarom weten we niet. Wat moet zo’n moderne flat 
tussen en bij de oude huisjes van Maassluis.  
Naast wat willen veranderen in Maassluis is het ook een mooie 
stad, gelegen aan de Waterweg en als 
eerste stad. Met een mooie haven waar 
de trots van Maassluis ligt “de FURIE” en 
vele andere mooie bootjes, en met het 
mooie evenement, de Furiade.  
 
Hoe is het nou om jong te zijn in Maassluis, geweldig of stom. De 
ene keer is het geweldig vanwege de Furiade en ook recent 
geleden het 400 jaar bestaan van Maassluis. Maar naast dat het 
heel geweldig kan zijn, is het ook weleens stom, er is vaak niks 
te doen. Dat is ook de reden vaak dat wij naar de elektrische 
apparaten grijpen omdat we niet uitgedaagd worden. Om 
Maassluis voor jongeren aantrekkelijk te maken is al een 
oplossing bedacht, eerdergenoemd in dit artikel. Maar om 
Maassluis goed op de kaart te zetten, ook 
voor jongeren buiten Maasluis, kan er 
naast de jaarlijkse Furiade ook een 
jaarlijks evenement worden 
georganiseerd met dj’s en een groot 
podium. Dit kan je vieren langs de 
Waterweg bijvoorbeeld. Maar er kan ook jaarlijks in de nacht met 
oud en nieuw groot feest worden gegeven in de sporthal met dj’s. 
Je kan het laten doen van 01.00 uur tot 05.00 uur en voor 
jongeren vanaf 16 T/m 20 jaar.  
 
Helaas, is dit alweer het einde van het artikel. 
Wij hopen dat u ervan heeft genoten. Met 
goede hoop hopen wij dat er in Maassluis 
iets gaat veranderen en dat Maassluis een 
stad wordt met mooie festivals en 
evenementen. En vooral dat wij als jongeren 
goede herinneringen gaan krijgen van Maassluis.  
 
Groetjes,  
Namens de jongeren van “de glazen kerk”.  
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Mehmet Cicek wil meer leven in de brouwerij        
 
Afgelopen periode hebben we ons hard ingezet om Maassluis 
leefbaarder te maken. De omgeving leefbaarder maken hangt af 
van meerdere factoren. Alleen een mooie stad is niet voldoende. 
En stad is leefbaarder als alles ook goed in elkaar past, net zoals 
bij een puzzel. Zo hebben we ons hard ingezet voor een goed 
hondenbeleid. Veel mensen ergeren zich aan de vervuiling. 
 
Een stad waar je goed kan wonen en werken is ook niet alles. 
Het is wel essentieel dat er voldoende werkgelegenheid is en dat 
er genoeg woonaanbod is. Er is veel gaande op het gebied van 
wonen in Maassluis. Zo wil ik er een aantal noemen. De 
Burgemeesterswijk is bijna in de eindfase, in Sluispolder west is 
een start gemaakt met het bouwrijp maken voor de eerste 
nieuwbouw-woningen en het nieuwe schoolgebouw van het 
Spectrum, in Wilgenrijk is de eerste paal door de burgemeester 
geslagen, het Balkon is in volle vaart. We zien dat we steeds 
nieuwere wijken krijgen. Niks mis mee, een goede 
woonomgeving is ieders wens. 
 
Doet Maassluis het op andere gebieden ook even goed? Zo ben 
ik wel benieuwd hoe de inwoners dit ervaren. Hoe men 
bijvoorbeeld denkt over werkgelegenheid. Als ik in mijn omgeving 
vraag is het enige dat ze kunnen noemen ” het bedrijf van LELY 
is uitgebreid”. Het gebied De Dijk is ook nog niet wat we willen. 
De wethouder economie is optimistisch en wil 10000 
arbeidsplaatsen in Maassluis in 2020. Dit is een kans die we 
moeten grijpen. Als CDA zouden wij dat natuurlijk ook heel graag 
willen. 
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We moeten onze stad promoten. Kan een stadspromotor dit 
alleen op zich nemen? Nee is mijn antwoord. We moeten dit met 
zijn allen doen. Vanuit de politiek zie ik veel kansen voor 
stadspromotie. Verder uitbreiden van de camperplaatsen, 
verdere promotie van de jachthaven aan de Geerkade, een 
keerkom in de Vliet en de Monstersche Sluis. Dat geeft een boost 
aan het toerisme van Maassluis. 
 
 

 
 
 
Ook meer samenwerking zoeken met de recreatiegebieden om 
ons heen. Ik zie namelijk veel kansen in investeren in het 
Maassluise Toerisme. Het toerisme moet meer aandacht krijgen. 
Maassluis is een historische stad waar veel te zien is. De 
camperplaatsen zijn een enorm succes met continue bezetting 
Met meer toerisme komt er weer leven in de brouwerij. Blije 
Detailhandel en Horeca. Meer mensen aan het werk en 
misschien wel een hotel met uitzicht op de Waterweg. Het is één 
van de meest duurzame vorm van ondernemen wat past in deze 
tijd.  
 
Hoop dat u allen een goede Pasen heeft gehad en hoop u weer 
te zien bij de ledenavond. Tot de 21ste. 
 
Mehmet 
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Raadslid Fred over onderwijs en opvoeding          
 
Soms zijn er van die periodes dat er van alles samenvalt. Op het 
moment dat ik dit schrijf was ik ’s ochtends al vroeg in touw om 
mijn vrouw uit te zwaaien die met haar moeder een welverdiend 
weekje van de zon is gaan genieten. Terwijl ik even later de 
middelste van de boot mocht halen omdat ze 3 dagen met school 
in Engeland is geweest. Volgende week begint de Entree toets 
voor de jongste en de oudste is druk bezig met voorbereiding van 
een reisje naar het Europees Parlement in Brussel, waar het op 
dit moment nog heel spannend is.  
 
 

 
  
 
En dan is het ook nog eens 1 april, deadline voor de voorjaars 
editie van het ledenblad. 
 
Recentelijk besefte ik op een dag hoe de kinderen steeds meer 
hun eigen weg gaan. De ene naar de Hoop XXL conferentie met 
de jeugdambassadeurs, de ander zelfstandig op stap naar Den 
Haag CS om daar haar creatieve animaties te laten zien aan een 
select groepje professionals. Als ouders probeer je je kinderen 
voor te bereiden op een zelfstandig bestaan, dat doe je niet 
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alleen maar met veel naasten om je heen, zo ook de leerkrachten 
op school. Met 3 totaal verschillende kinderen zien we de 
uitdagingen en besef je hoe belangrijk het is dat je kind zich veilig 
en op zijn gemak voelt op school. Dat er haalbare uitdagingen 
zijn en dat ze beloond worden voor de energie die ze (al dan niet 
met een beetje dwang) erin gestopt hebben. 
 
Vorige week was ik als lid van de fractie bij het overleg tussen 
raadsleden en de Maassluise Onderwijs Raad. Deze 
onderwijsraad is een groep mensen uit het veld, leerkrachten, 
directieleden, die de gemeenteraad van advies voorzien. We 
hebben het gehad over de Onderwijsvisie, die inmiddels 
halverwege zijn looptijd is, maar waar nog steeds zaken 
opgestart lijken te moeten worden. Daarnaast kwam het 
schooladvies voor het voortgezet onderwijs ter sprake waar we 
als fractie aandacht voor hebben gevraagd. Het is zo belangrijk 
dat het schooladvies past bij het kind, maar ook bij de 
verwachtingen die iedereen heeft. Hoe zorgvuldig het advies ook 
tot stand gekomen is, als de verwachtingen niet overeenkomen 
en er gevoelens zijn dat het advies ook gebaseerd is op de 
afkomst en niet op het niveau van een kind, dan hebben we met 
elkaar een groot probleem. Besloten is om dit nader te 
onderzoeken, op basis van adviezen uit het verleden en de 
juistheid ervan, maar ook om in gesprek te gaan met de ouders 
die het betreft, om te kijken waar de gevoelens vandaan komen 
en of de gevoelens wel terecht zijn. 
 
Ook hebben we gesproken over het 
onderwijsachterstandenbeleid en gekeken naar de mogelijkheid 
om dit naast het Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie 
(VVE) door te trekken naar de rest van de basisschool en 
misschien zelfs verder. Als fractie hebben we het college 
bijvoorbeeld gevraagd om te onderzoeken of het schoolbreed 
inzetten van huiswerkbegeleiding een mogelijkheid is waar de 
gemeente een bijdrage aan zou kunnen leveren. Immers als 
kinderen uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben, waar 
ook geen begeleiding mogelijk is omdat ouders zelf laag of 
ongeschoold zijn, geen goede begeleiding kunnen krijgen, dan 
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zullen ze nooit hun plekje op de juiste school vinden. Daarmee 
neemt het risico van uitval op school en daarmee mogelijke 
instroom in de groep jongeren met problemen, toe. Met daarbij 
het risico dat het probleem via via ook een probleem van de 
gemeente wordt. 
 
Besloten is om de antwoorden van het college af te wachten, 
maar om zeker hier verder over door te praten met elkaar.  
 
Ik besef me dat onze kinderen een goede start hebben en dat 
het nu aan ons is om ze het vertrouwen te blijven geven, maar 
ook een wereld voor ze achter te laten waarin ze zich kunnen 
ontplooien. Die ruimte wil ik ze graag geven als ouder én als 
raadslid. Dan is het opeens helemaal niet erg als er van alles bij 
elkaar komt in een drukke week! 
 
Fred Voskamp 
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Bestuurslid Fenny over de komende verkiezingen      
 
Het lijkt nog ver weg, maar de verkiezingen komen er snel aan. 
Als het kabinet de rit uitzit, hebben we in mei 2017 
Kamerverkiezingen en het jaar erop in maart 
gemeenteraadsverkiezingen. Als bestuur zijn we al druk bezig 
om te zorgen voor een goede planning, zodat we ons in alle rust 
kunnen voorbereiden op deze drukke periode.  
 
 

 
 
 
Het landelijk CDA is al druk bezig met het werven van kandidaten 
voor de lijst. Daarnaast is er ook een start gemaakt met het 
verkiezingsprogramma. Het programma wordt niet op een 
traditionele manier geschreven, maar de basis zal een 
bijeenkomst van leden zijn. De CDA1000. 
 
Dit concept is overgewaaid uit België waar het de G1000 heet. 
Ook in sommige Nederlandse gemeenten hebben ze 
vergelijkbare bijeenkomsten gehouden om zo veel mogelijk 
burgers te betrekken bij de besluitvorming. 
 
De G1000 werkt als volgt: als eerste wordt iedereen uitgenodigd 
om onderwerpen aan te dragen. Hieruit worden vervolgens 
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enkele onderwerpen geselecteerd. Bij het CDA is dit al gebeurd 
en dit zijn Waarden & traditie, Sterke samenleving, Familie & 
gezin, Eerlijke economie en Zorg. De volgende stap is de selectie 
van deelnemers en de bijeenkomst zelf. De selectie hiervan is 
enerzijds willekeurig, anderzijds worden er ook uit specifieke 
groepen mensen gevraagd om te zorgen dat er een zo breed 
mogelijke groep aanwezig is. Bij het CDA is het zo geregeld, dat 
de afdelingsbesturen 2 leden hiervoor mogen selecteren, de 25 
grootste afdelingen krijgen 2 extra kaarten en daarnaast worden 
er wildcards vergeven. Bij de G1000 was de derde en laatste 
stap, dat een selectie van de G1000 de ideeën uit ging werken. 
Hoe dit laatste bij het CDA in zijn werk gaat is nog een vraag, die 
ongetwijfeld binnenkort beantwoord zal worden.  
 
Ik vind het persoonlijk goed dat het CDA kiest voor een nieuwe 
manier om haar programma te schrijven en ben benieuwd naar 
het resultaat. 
 
Voor in de agenda: 4 juni en 12 november zijn de landelijk CDA-
congressen waar het over de Tweede Kamerverkiezingen zal 
gaan.  
 
Fenny 
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Column, geschreven door Henrike                          
 
Muziek in Maassluis 
 
Afgelopen week was de Maassluise Muziekweek. Kinderen uit 
heel Nederland komen naar Maassluis om hun kunsten op viool, 
harp of piano te laten zien. En dit voor de 57e keer ….  Maandag, 
dinsdag en woensdag was er veel mooie klassieke muziek te 
horen in de Koningshof. Ik heb het slotconcert in de Groote Kerk 
bezocht en genoten van de schitterende uitvoeringen van de 
winnaars in de diverse leeftijdscategorieën. Het is bijzonder dat 
dit evenement al 57 jaar georganiseerd wordt, dat is langer dan 
ik oud ben.  
 
Muziek geeft blijdschap, inspiratie en plezier, zowel bij 
volwassenen, als bij kinderen. Muziek maken stimuleert de 
intellectuele en sociaal-emotionele ontwikkeling. Het recent 
gestarte project van de voedselbank om muziekles aan 
vluchtelingenkinderen te geven, is een groot succes. De 
kinderen zijn blij en enthousiast. Ze genieten van het muziek 
maken. Geweldig, dit initiatief. 
 
Wist u dat Koningin Maxima erevoorzitter is van het Platform 
Ambassadeurs Muziekonderwijs? Tsja, zult u denken, wat 
hebben we hier in Maassluis aan? Nou, zij gaat het project “Meer 
muziek in de Klas” onder de aandacht brengen van alle 
basisscholen. Doel is dat alle kinderen op alle basisscholen en 
in alle klassen weer muziekles krijgen. Dus ook in Maassluis! 
 
Minister Jet Bussemaker heeft al 25 miljoen euro beschikbaar 
gesteld, de bedoeling is dat particuliere fondsen en bedrijven dat 
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bedrag verdubbelen (Trouw, 17-02-16). De grote motor achter 
het project is Joop van den Ende.  Scholen kunnen nu subsidies 
aanvragen om muziekdocenten in te schakelen of leerkrachten 
bij te scholen of instrumenten aan te schaffen. Dus scholen in 
Maassluis, grijp je kans! 
 
Dit initiatief biedt kansen om muzieklessen op de Maassluise 
scholen in de klas te gaan realiseren. En dat is wat CDA 
Maassluis graag ziet gebeuren. Er zijn al 
combinatiefunctionarissen actief, we hebben Music for Fun en 
Muziek@Maassluis, maar ik wil meer....  
 
Ik zie graag muzieklessen op alle basisscholen voor alle 
kinderen! 
En als we dat met elkaar gerealiseerd hebben... nodigen we 
Koningin Maxima uit voor een feestje! 
 
Henrike Heijboer 
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