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Van de redactie.                                                      
 
Alweer het laatste ledencontactblad van 2010. Een blad in het 
teken van kerstfeest, nieuwjaar, maar ook van terugzien op het 
bijna afgelopen jaar. Het mooie gevoel met kerst is de 
saamhorigheid. Families komen bij elkaar, veel 
kerstuitvoeringen, extra kerkdiensten etc. Ook komen van 28 
december tot 1 januari a.s. duizenden jongeren naar Rotterdam 
voor de 33e Europese Taizé jongerenontmoeting om met elkaar 
te bouwen aan vrede en getuigen van hoop. Mocht u meer 
willen weten over deze jongerenontmoeting bel dan naar de 
familie van der Pol, tel 010-5922446. Zij zoeken nog naar 
slaapplaatsen voor de jongeren. Misschien iets voor u? 
Ongetwijfeld heeft u het gemerkt, het CDA bestaat dit jaar 30 
jaar. Jaap Poldervaart geeft een impressie van zijn bezoek aan 
de gehouden herdenkingsdienst. In dit blad ook aandacht 
aan de totstandkoming van het CDA in Maassluis. Er wordt 
trouwens veel gesproken en  geschreven over de situatie in het 
huidige CDA. Ons geachte lid Jan de Visser is ook in de  
pen geklommen en heeft daarover zelfs een boek uitgebracht. 
In dit blad leest u daar meer over en ook hoe u het boek kunt 
kopen. Ook ons geachte lid Koos Karssen, geeft begin 2011 
een boek uit. Het gaat over het ontstaan en het functioneren 
van de Maassluise antirevolutionaire kiesvereniging ”vreest 
God, eert den Koning” in de periode 1888-1938. 
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de familie 
Karssen, tel.5938403. Zoals u merkt zitten er veel 
schrijftalenten onder onze leden. En dat blijkt nog eens uit het 
feit, dat dit ledenblad extra dik is geworden met deskundige 
verhalen uit de fractie. Ook onze voorzitter Ed Wilkes heeft niet 
stilgezeten. Er zijn 4 bijdragen van zijn hand. Zeer het lezen 
waard. Ed doet daarbij ook een oproep om op woensdag 12 
januari naar de nieuwjaarsreceptiebijeenkomst te komen ten 
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huize van Roderick Wols. (zie verder het artikel). Tenslotte 
verwijs ik de scrabblelaars onder ons nog extra naar het artikel 
van Kees Pleijsier over het vragenhalfuur. Hij vermeldt daarin 
een heel lang woord, dat zeker veel punten kan opleveren. 
Namens de redactie wens ik u een gezellige, zinvolle kerst toe 
en een heel gelukkig 2011. 
 
Frits Zandman 
 
 
CDA Maassluis, 30 jaar geleden 
 
 
Omdat het CDA op de echte verjaardag, 11 oktober 2010, druk 
was met de perikelen rond de formatie, werd pas op zaterdag 4 
december in de Utrechtse Jacobikerk het dertigjarige bestaan 
gevierd. Oud-premier Lubbers was één van de sprekers bij die 
viering. Hij pleitte in zijn rede o.a. voor meer participatie van 
moslims in het CDA (publicatie Trouw d.d. 6 december 2010)                        
           
Heel bijzonder is, dat de heer Lubbers 30 jaar geleden 
(hieronder rechts op de foto naast hr. de Geus) ook aanwezig 
was bij de officiële oprichtingsvergadering op 24 mei 1978 van 
het CDA-verband in Maassluis. Meer dan honderd 
belangstellenden waren in de Koningshof. Zij hoorden de heer 
Lubbers onder meer zeggen: “wij hebben in Nederland in een 
jarenlange procedure een geweldig bouwwerk van sociale 
voorzieningen opgezet. Het gaat er nu om die verworvenheid 
trachten te behouden in deze tijd (1978) van economische 
moeilijke tijden. Wat wij echter wel eens vergeten is de mens 
zelf. Ondanks alle voorzieningen zijn er ook veel mensen die 
aandacht soms nog meer nodig hebben dan geld. Wij moeten 
vooral als christen democraten een antennegevoel hebben voor 
die problemen”. 
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Vóór de oprichtingsvergadering van 24 mei 1978 waren er al 
veel gesprekken tussen de Maassluise KVP-ers, CHU-ers en 
ARP-ers. Zo vergaderden de 3 partijen al over samenwerking 
op 15 november 1973 in de Koningin Wilhelminaschool  en op 
13 december 1973 hadden ze een gezamenlijke vergadering 
met als doel “te komen tot een gezamenlijke lijst voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 1974.  
 
De oprichtingsvergadering van het voorlopige CDA-bestuur 
vond plaats op 14 maart 1977 in gebouw De Ark. De 3 partijen 
hadden vooraf apart vergaderd. De CHU in het oude 
postkantoor aan de Veerstraat. De bestuurssamenstelling werd 
als volgt: voorzitter N. v.d. Berg (CHU), later vervangen door de 
heer G.v.d. Houwen (CHU); secretaris: W.A. v.d. Spek (ARP), 
penningmeester: de heer K.P. Cappendijk (KVP)  
Dat alles nog een voorlopig karakter had, blijkt wel uit de 
discussies die er werden gevoerd over de volgorde van de 
kandidaten op de lijst (1 ARP, 2 CHU. 3 KVP), over het werven 
van nieuwe leden ( apart of al als CDA), over een nieuw CDA-
contactblad (hoe vaak gaan we het verspreiden). Ook over de C 
van het CDA werd gesproken. Hoe kan de C van het CDA 
zichtbaar zijn bij begrotingsdebatten, was een vraag. De fractie 
gaf als mening dat de toon in de raad, de benadering, de 
matigheid in het optreden, het CDA kenmerkt. Het is moeilijk 
alles met een christelijk sausje te overgieten.  
Op 17 mei1977 hield het CDA-Maassluis een Campagnedag in 
Koningshof. ‟s-Middags waren de Tweede Kamerleden 
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Annemiek van Heel-Kasteel en Piet van der Sanden aanwezig. 
„s-Avonds was er de bekende Politieke Soos.  
In de ledenvergadering van 12 maart 1978 werd de definitieve 
CDA-lijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen. De 
eerste 10 op de lijst waren: 1.Izaäk van der Knaap , 2. Pieter de 
Geus, 3. Leo Speel, 4. Wil van Dinter, 5. Dirk Pons  6.Joke van 
Rest, 7.Wim van der Spek, 8.Bert van Reeuwijk, 9.Anneke 
Mooijman, 10. Koos Bronsveld. 
 
Op 21 april 1980 werd de laatste vergadering gehouden van het 
gemeentelijk verband CDA-Maassluis. Er wordt een bestuur 
gekozen van 11 leden: (uit iedere voormalige partij 3 leden plus 
twee rechtstreekse CDA-leden) voorzitter H.J. Blom (plv.: J.M. 
v.d. Linden), G. v.d. Houwen vice voorzitter (plv. A. Fontein-
Aldershoff), L. Timmermans, secretaris (plv. mevr.G. van Dijk), 
A. v.d. Knijff penningmeester (plv. A.C. „t Hart-Veldhuizen), K.P. 
Cappendijk (plv. zuster Laurentia) W.J. Fortuin (plv. M.G.A. 
Langerak), W. Kap (plv. vakature), H.A. Kraak (plv. W.G.J. 
Veen), J. Kuiken (plv. P.v.d. Sar), D.C.J.M. Peeters (plv. W.L.R. 
Muyres), D. van Rijn (plv. J. Bronsveld), plv. E. Wilkes 
 
Inmiddels gingen ook de landelijke fusiebesprekingen 
voortvarend door. Dat leidde er toe dat op 11 oktober 1980 de 
fusie definitief tot stand kwam. Piet Bukman werd gekozen tot 
1e partijvoorzitter en Piet Steenkamp tot erevoorzitter.  
Het CDA-Maassluis hield op 16 oktober 1980 haar 1e 
ledenvergadering na de landelijke fusie. Voorzitter Blom stond 
stil bij de totstandgekomen landelijk fusie en citeerde 
partijvoorzitter Bukman: “een versplinterd optreden vertroebelt 
de aandacht”; ”het is uitgesloten dat we binnen de partij snel 
eenheid van opvatting kunnen hebben”; ”saamhorigheidsgevoel 
moet worden bevorderd”  
Tot zover dit overzicht. Later meer over de Maassluise CDA-
jaren na 1980. 
 
 
Frits Zandman, bestuurslid 
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UVan de voorzitter                                                    
 
Persvrijheid. 
Onze gedoogpartner in de nieuwe regering van Nederland heeft 
zichzelf al stevig op de kaart gezet. Bij een snelle groei kun je 
zulke dingen verwachten  wat nog niet hoeft te betekenen dat ik 
het allemaal normaal vind wat er gebeurd is. Ik weet niet hoe 
het met u is, maar ik heb altijd gedacht dat 
volksvertegenwoordigers van onberispelijk gedrag dienden te 
zijn. Het is in ieder geval geen doorslaggevend criterium om wel 
of niet in de Tweede Kamer te komen, weet ik nu. Een 
aanleiding ook voor de pers om nog wat dieper te gaan spitten 
in het verleden van Kamerleden onder het motto dat iedereen 
moet weten wat er aan de hand is in ons land en alles 
gepubliceerd moet kunnen worden..  Vrijheid van informatie en 
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meningsuiting lijkt goed te passen bij een partij als het CDA, 
maar persoonlijk heb ik het niet zo op journalisten, de goede 
niet te na gesproken. Natuurlijk is vrije meningsuiting en 
persvrijheid in het bijzonder een belangrijk recht, maar dat 
vereist toch een grondig nadenken over mogelijke 
consequenties van het gepubliceerde nieuws. En daarbij denk 
ik dan ook aan wat er allemaal gebeurt via Wikileaks. 
In de vele nieuwsitems over het verleden van Kamerleden 
begon het naar mijn mening meer op een sport te lijken onder 
broeders en zusters in het journalistieke vak. De beoordeling 
van de gevonden feiten door collega‟s leek de overhand te 
gaan voeren boven de werkelijke nieuwswaarde. En wat de 
kijker of lezer er echt van vond en wat de gevolgen zouden 
kunnen zijn van het gepubliceerde leek weinig mee te tellen.  
Regionale kranten zijn na de hetze in de Tweede Kamer ook al 
begonnen binnen de Gemeenteraden om verklaringen van 
goed gedrag te gaan vragen aan de raadsleden.  
Het CDA is er niet bang voor want elke CDA-kandidaat voor de 
verkiezingen moet  ook een interne partijverklaring tekenen 
anders komt hij/zij niet op de lijst.  Toch kun je moeilijk 
ontkomen aan dergelijke journalistieke “chantagepraktijken” en 
word je min of meer gedwongen om alsnog een verklaring af te 
leggen. En waar gaat het nu helemaal om en wat blijft er dan 
uiteindelijk nog over als nieuws? In deze nieuwe uitgave van 
ons ledenblad zult u in ieder geval geen artikelen met 
bovenbedoelde inhoud vinden. Wel zult u diverse interessante 
artikelen vinden over zaken die er toe doen. Ik wens u dan ook 
veel leesplezier. En….oh ja, wanneer kreeg ik zelf mijn laatste 
bekeuring ook alweer en waarvoor? Ik weet het weer…. Al wat 
langer geleden voor te hard rijden, maar met mijn nieuwe 
speeltje (navigatie in de auto met snelheidssignalering) word ik 
voor verder misdragen nu gelukkig tijdig gewaarschuwd.  Het 
zal niet meer gebeuren…….  
 
Ed Wilkes 
 
 
 



CDA Maassluis september 2010 
 

 7 

Vrijheid van meningsuiting. 
 
Onze gedoogpartner in de nieuwe regering van Nederland heeft 
zichzelf al stevig op de kaart gezet. Bij een snelle groei kun je 
zulke dingen verwachten  wat nog niet hoeft te betekenen dat ik 
het allemaal normaal vind wat er gebeurd is. Ik weet niet hoe 
het met u is, maar ik heb altijd gedacht dat 
volksvertegenwoordigers van onberispelijk gedrag dienden te 
zijn. Het is in ieder geval geen doorslaggevend criterium om wel 
of niet in de Tweede Kamer te komen, weet ik nu. Een 
aanleiding ook voor de pers om nog wat dieper te gaan spitten 
in het verleden van kamerleden onder het motto dat iedereen 
moet weten wat er aan de hand is in ons land en alles 
gepubliceerd moet kunnen worden.. 
Vrijheid van informatie en meningsuiting lijkt goed te passen bij 
een partij als het CDA, maar persoonlijk heb ik het niet zo op 
journalisten. Natuurlijk is vrije meningsuiting een belangrijk 
recht, maar dat vereist toch een grondig nadenken over 
mogelijke consequenties van het gepubliceerde nieuws. En dan 
doel ik ook op wat er allemaal gebeurt via Wikileaks. 
In de vele nieuwsitems over het verleden van Kamerleden 
begon het naar mijn mening meer op een sport te lijken onder 
broeders en zusters  in het journalistieke vak. De beoordeling 
van de gevonden feiten door collega‟s leek de overhand te 
gaan voeren boven de werkelijke nieuwswaarde. En wat de 
kijker of lezer er echt van vond en wat de gevolgen zouden 
kunnen zijn van het gepubliceerde leek weinig mee te tellen.  
Regionale kranten zijn na de hetze in de Tweede Kamer ook al 
begonnen binnen de Gemeenteraden om verklaringen van 
goed gedrag te gaan vragen aan de raadsleden.  
Het CDA is er niet bang voor want elke CDA-kandidaat voor de 
verkiezingen moet  ook een interne partijverklaring tekenen 
anders komt hij/zij niet op de lijst.  Toch kun je moeilijk 
ontkomen aan dergelijke journalistieke “chantagepraktijken” en 
word je min of meer gedwongen om alsnog een verklaring af te 
leggen. En waar gaat het nu helemaal om en wat blijft er dan 
uiteindelijk nog over als nieuws? 
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In deze nieuwe uitgave van ons ledenblad zult u in ieder geval 
geen artikelen met bovenbedoelde inhoud vinden. Wel zult u 
diverse interessante artikelen vinden over zaken die er toe 
doen. Ik wens u dan ook veel leesplezier. 
En….oh ja, wanneer kreeg ik zelf mijn laatste bekeuring ook 
alweer en waarvoor? Ik weet het weer…. Al wat langer geleden 
voor te hard rijden, maar met mijn nieuwe speeltje (navigatie in 
de auto met snelheidssignalering) word ik voor verder 
misdragen nu gelukkig tijdig gewaarschuwd.  Het zal niet meer 
gebeuren…….  
 
Ed Wilkes 
 
Ledenvergadering / Nieuwjaarsreceptie 2011 
 
Beste leden,  
 
Evenals vorig jaar heeft onze fractievoorzitter, Roderick Wols, 
zijn woning beschikbaar gesteld voor het combineren van de 
eerste ledenvergadering 2011 met een nieuwjaarsreceptie voor 
de leden van het CDA Maassluis. In deze bijeenkomst zal 
steunraadslid Marcel ‟t Hart een presentatie houden over de 
bouw en aanleg van Tunnels om u nog beter te informeren over 
de achtergronden van de keuze voor de Westelijke 
Oeververbinding. (Oranjetunnel vs. Blankenburgtunnel) 
Wij hebben voor deze avond ook Koos Verbeek uit 
Honselersdijk , fractielid van het CDA in de Provinciale Staten, 
uitgenodigd om ons waar mogelijk van nog meer informatie te 
voorzien. 
De avond wordt gehouden op Woensdag 12 januari  en 
begint om 20:00 uur. 
Het adres is : R. Wols, Zure Vissteeg 38, 3143 BM  
Maassluis (met de lift naar de bovenste verdieping) 
U bent hierbij van harte uitgenodigd voor deze avond. 
Het bestuur van CDA Maassluis 
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Herkenbaar anders. Het CDA 2.0 dient zich aan 
 
Als het goed is, is op donderdag 16 december 2010 door 
partijvoorzitter Liesbeth Spies een boek in ontvangst, waarin de 
inhoudelijke toekomst van het CDA centraal staat. De schrijver, 
Jan de Visser, zet in dit boek uiteen hoe het CDA zich het best 
kan profileren om in de komende decennia overeind te blijven.  
Allereerst komt de veelgevraagde herbezinning aan bod. De 
bronnen van het CDA-gedachtegoed zijn veel ouder dan de 
dertig jaar die de partij bestaat. Als prikkelende stelling 
verdedigt De Visser dat het christendemocratisch denken én 
socialistisch én liberaal is. 
Leuker bij de Belastingdienst 

Zo mogelijk nog verrassender is vervolgens het voorstel om 
voor de grote beleidsterreinen van werk, zorg en onderwijs 
aparte solidariteitsfondsen in te stellen. Geheel nieuw is de 
suggestie om de belastingbetaler de mogelijkheid te bieden om 
een gedeelte van het te betalen belastinggeld te besteden aan 
één van deze fondsen. Daarmee wordt de betrokkenheid van 
de burger op de besteding van de belastingcenten vergroot: de 
Belastingdienst kan het wél „leuker‟ maken. 

Hypotheek, immigratie en vernieuwing 

“Waarom moet ik meebetalen aan de woonlasten van mijn 
buurman” zo vraagt De Visser zich af. Hoezeer solidariteit ook 
hoog in het vaandel moet blijven staan, de 
hypotheekrenteaftrek en de huurtoeslag zijn wel heel vreemde 
kronkels op dat gebied. Afschaffen, en nieuwe 
belastingtarieven. Nog geen enkel CDA-programma heeft dit 
thema zo nadrukkelijk en overtuigend op de kaart gezet.  

Immigratieproblematiek krijgt een volkomen nieuw element in 
zich: reciprociteit oftewel wederkerigheid. De regeringen van 
Turkije en Marokko worden diplomatiek en politiek betrokken bij 
het vraagstuk van de immigratie in Nederland. 

 
Hoeveel nieuwe ideeën De Visser in zijn boek Herkenbaar 
anders. Het CDA 2.0 heeft opgenomen, is niet nauwkeurig vast 
te stellen. Dat het boek meer positieve impulsen bevat dan enig 
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ander recent document in en over het CDA, is niet minder dan 
een understatement. 
 
Over de auteur 
Jan de Visser (1957) was onderwijzer, leraar Nederlands, 
predikant, en wethouder. Thans is hij advocaat te Den Haag. 
Zijn brede achtergrond en een kennis van het openbaar bestuur 
zowel in theoretisch als in praktisch opzicht kwamen hem goed 
van pas toen hij kort na de verkiezingen van 2010 meende een 
bijdrage te moeten leveren aan het debat binnen het CDA. 
Jan de Visser is tevens lid van het CDA Maassluis en ex-
wethouder van onze gemeente. Met plezier nemen we dit 
persbericht over in ons ledenblad. 
Als u het boek van Jan de Visser wilt bestellen, dan kunt u dat 
doen door € 14,90 (€ 12,95 + € 1,95 verzendkosten) over te 
maken op rek.nr. 1431.66.697 ten name van Ellips Beheer BV 
te Den Haag, o.v.v. uw naam, adres, postcode en woonplaats. 
Het boek wordt dan binnen enkele dagen thuisbezorgd. 
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Van de fractievoorzitter                                              
 
Het CDA en de Gemeentelijke begroting voor 2011 
In de afgelopen maanden heeft de CDA-fractie veel tijd besteed 
aan de behandeling van de begroting voor 2011. Het zal u 
allemaal waarschijnlijk niet ontgaan zijn: veel artikelen in de 
krant gaven aan dat Maassluis er financieel niet goed voorstaat. 
In de komende vier jaar zal er maar liefst € 6 miljoen bezuinigd 
moeten worden. Dat is veel. Een deel van de bezuiniging zal 
gevonden worden in een inkrimping van het 
ambtenarenapparaat met ruim 40 arbeidsplaatsen. Dat houdt in 
concreto in dat er minder gedaan kan worden: minder 
dienstverlening, minder advies, minder voorbereiding, minder 
uitvoering. Dat gaan we allemaal merken. De gemeente zal ook 
minder geld kunnen besteden aan wegenonderhoud, minder 
aan groenonderhoud, minder aan de veiligheid. Het 
Gemeentemuseum en Theater De Schuurkerk zullen fors 
moeten inleveren, net zoals het Centrum Natuur en 
Milieueducatie (CNME). Ook het aantal plaatsen in de Voor- en 
Vroegschoolse Educatie (VVE) zal worden verminderd. 
Het CDA heeft zich tijdens de begrotingsbehandeling 
geconcentreerd op het verbeteren van de financiën, op niet 
minder maar juist méér geld voor de veiligheid, op een reëlere 
inzet van middelen voor mensen met een uitkering, op een 
evenredige bezuiniging op de diverse doelgroepen van 
Maassluis en op het verdelen van de lasten over alle inwoners 
en niet alleen diegenen met een koopwoning. Het CDA heeft 
verder aangegeven dat de bijzondere bijstand gemaximeerd 
zou moeten worden op 110% van het minimuminkomen, in 
plaats van 120% nu. Het CDA wil inzetten op het helpen van 
mensen die het echt nodig hebben en er voor te zorgen dat 
mensen die dat fysiek ook kunnen weer aan de slag gaan op de 
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arbeidsmarkt. Juist op deze punten verschilt het CDA 
fundamenteel met de opvattingen van de VVD en PvdA, die de 
bijzondere bijstand op 120% willen handhaven, inzetten op 
bezuinigingen op veiligheid en de rekening leggen bij de 
mensen met koophuizen door de OZB met 20% te laten stijgen. 
Verkeerd beleid! 
Het CDA is zeer geschrokken van de stand van het 
weerstandsvermogen en met name ook hoe het college daar nu 
mee omgaat. Het weerstandsvermogen is het bedrag dat de 
gemeente op tafel kan leggen als er grote tegenvallers zijn bij 
bijvoorbeeld bouwprojecten. En daar hebben we er in 
Maassluis nogal wat van. Daar waar andere gemeenten 
gronden of onroerend goed of kunst kunnen verkopen als het 
mis gaat, kan Maassluis niet meer dan aandelen van de Bank 
Nederlandse Gemeenten (BNG) of waterbedrijf Evides op tafel 
leggen. Dat is voor de CDA-fractie volstrekt onacceptabel. 
Maassluis is dan ook de enige gemeente die een dergelijk 
onderpand inbrengt als dekking voor het weerstandsvermogen. 
Dat doet ook meteen denken aan de grote beurskrach van 
1929 toen aandelen met aandelen werden gefinancierd. Door 
deze boekhoudkundige truc met aandelen (overigens door 
VVD-wethouder Eitjes zelf al afgedaan als  „chique 
windowdressing‟!) is het weerstandvermogen op papier 70%, 
maar is het in werkelijkheid niet meer dan een magere 17%! 
Het CDA had als enige partij een alternatieve én dekkende 
begroting gepresenteerd, waarbij aan bovengenoemde 
zorgpunten een antwoord werd gegeven en waarbij de 
financiële positie van Maassluis verbeterd zou zijn. Het voorstel 
haalde het helaas niet. Uiteindelijk werd de gemeentelijke 
begroting met slechts een kleine meerderheid (13 stemmen 
voor van coalitiepartijen PvdA, VVD en VSP) aangenomen, 
terwijl de gehele oppositie unaniem tegenstemde (10 stemmen 
tegen van CDA, MB,CU, D‟66 en SP). 
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Waar blijft de tijd!|                                                                                                                                                                
 
Zo tegen het eind van het jaar is het eigenlijk onvermijdelijk om 
terug te blikken op de afgelopen twaalf maanden en vooruit te 
kijken naar het komende jaar. Het cliché blijkt ook voor mij 
waar, hoe ouder ik word des te sneller de tijd voorbij lijkt te 
gaan en wat gebeurt er veel in twaalf maanden!  
Een volle agenda 
Voor wat betreft het gemeenteraadswerk valt op dat het begin 
van 2010 heel druk was met de campagne en de 
gemeenteraadsverkiezingen. Daarna werd het twee maanden 
wat rustiger  door de coalitieonderhandelingen. Een spannende 
tijd, maar wel veel minder beleidsstukken om te lezen en te 
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behandelen. Maar aan deze relatief rustige periode kwam eind 
april een einde met de vorming van het nieuwe college. Volop 
aan de bak, als gemeenteraad werden we overladen met 
documenten en het lijkt erop dat we nu aan het eind van het 
jaar nog altijd niet helemaal op schema zijn. 
Dit komt misschien wel vooral door de gemeenteraad zelf, want 
alles willen bespreken en veel vragen stellen kost tijd. De tijd 
die opgaat aan vergaderen, wordt logischerwijs niet besteed 
aan het bezoeken van instellingen, verenigingen en inwoners 
van Maassluis. Het komende jaar hebben wij als fractie het 
nobele streven ons minder te laten leiden door de drukke 
agenda en meer de „stad‟ in te gaan. Dit zal nog een lastige 
uitdaging worden, want tegelijkertijd moeten de inhoudelijke 
zaken niet versloffen.  
Bovendien ziet het ernaar uit dat de politieke agenda bepaald 
niet rustiger wordt of meer ruimte biedt. Nu al is veel 
doorgeschoven naar het komende jaar, zoals: de nota 
softdrugsbeleid, de beheersverordening begraafplaats, 
actieplan geluid, de bezuinigingen op de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning en de nota integraal jeugdbeleid.  
Jongerenbeleid 
Met de behandeling van het laatste onderwerp is afgelopen 
week  al een start gemaakt in de vorm van een ruim opgezette 
thema-avond rondom de nieuwe jeugdnota. Tijdens deze avond 
is ingegaan op de ontwikkelingen in de samenleving, het 
huidige aanbod, het project veilig opgroeien en de stand van 
zaken met betrekking tot het Centrum Jeugd & Gezin. Duidelijk 
is dat de afgelopen jaren veel geïnvesteerd is in de 
jeugdvoorzieningen, duidelijk is ook dat de komende periode 
gebruikt moet worden om te komen tot een betere afstemming 
tussen de verschillende betrokken instanties en projecten. Alles 
met het doel om jongeren een kansrijke toekomst te geven.  
Voor het CDA is het jongerenbeleid een zeer belangrijk 
onderdeel van het totale gemeentelijke beleid. Niet voor niets 
is, juist op ons initiatief, om deze nota gevraagd. De afgelopen 
jaren heeft het CDA zich hard gemaakt voor de jeugd door 
onder meer extra jongerenwerkers op straat te realiseren en te 
investeren in speelruimte. Wij blijven ons onverminderd inzetten 
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voor de jongeren, juist in financieel moeilijke tijden.  
Kanttekening is wel dat we kritisch moeten zijn op het 
verantwoordelijkheidsaspect. De primaire verantwoordelijkheid 
voor jongeren ligt bij de ouders, niet bij de gemeente. Wij 
moeten waken voor een te intensieve overheidsbemoeienis. 
Zeker ook omdat de komende jaren de gemeente meer taken 
naar zich toegeschoven krijgt qua jeugdbeleid vanuit de 
provincie en rijk. Laten we nooit uit het oog verliezen dat het 
overgrote deel van de ouders prima in staat is om goed voor 
hun kinderen te zorgen en dat het met het overgrote deel van 
onze jongeren heel goed gaat.  
Al coholgebruik 
In de gemeentepolitiek ligt de nadruk veelal op die zaken die 
niet goed gaan. Een groot probleem in onze gemeente is het 
overmatig alcoholgebruik onder jongeren. Het is schrikbarend 
hoog, hoger dan in de ons omliggende gemeenten. Omdat 
alcohol direct op de hersenen inwerkt, is de kans op schade 
aan de hersenen bij veelvuldig overmatig alcoholgebruik zeer 
groot. Jeugddementie komt steeds vaker voor. Hoewel ook hier 
de verantwoordelijkheid primair bij de ouders en de jongere zelf 
ligt, is ook een belangrijke taak voor de gemeente weggelegd. 
Onze gemeente doet gelukkig veel aan voorlichting aan 
jongeren en ouders via onder meer scholen. Naast preventieve 
activiteiten, moet veel aandacht uitgaan naar handhaving. Wat 
onze fractie betreft wordt de komende jaren extra ingezet op 
het terugdringen van het alcoholgebruik bij jongeren en zullen 
wij hierop specifiek ingaan bij de behandeling van de Nota 
Jeugdbeleid januari 2011. 
Goede voornemens 
Maar voordat het januari is, eerst nog de kerstdagen en 
oud&nieuw. Voor velen feestelijke dagen, maar ook dagen van 
bezinning en het echte terugblikken op de gebeurtenissen van 
het afgelopen jaar. Een jaar dat politiek in het teken stond van 
de gemeenteraads- en Tweede Kamerverkiezingen maar voor 
ieder van ons vooral gekenmerkt wordt door de persoonlijke 
hoogte- en dieptepunten.  En volgend jaar? Goede voornemens 
realiseren, zoals minder tijd op het stadhuis doorbrengen en 
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meer met het CDA de stad ingaan. Of het lukt, is de vraag met 
alle goede voornemens… maar de intentie is er zeker. 
Ik wens u allen een goede, feestelijke decembermaand en hoop 
u op de ledenvergadering in januari persoonlijk een gezond en 
gelukkig 2011 te mogen wensen.  
Corine Bronsveld-Snoep 
 

Vragenhalfuur                                                                                                      
 
We zijn aan het einde van een bewogen, politiek jaar. 
Campagne, kabinetscrisis, verkiezingen, verkiezingsuitslag, 
weer verkiezingen, weer een verkiezingsuitslag. Er is genoeg 
reden om terug te kijken, maar wat mij betreft nog meer reden 
om vooruit te kijken. De eerste belangrijke onderwerpen van het 
nieuwe jaar zijn de nota jeugdbeleid en het milieujaarverslag 
2009(!).  Nog vele andere onderwerpen, belangrijk en minder 
belangrijk, komen er aan. Vele dossiers zullen getoetst moeten 
worden aan de bezuinigingsopdracht. De doorkijk naar 2012 is 
bijzonder lastig: een groot tekort wordt voorzien, vele 
maatregelen zullen genomen moeten worden.  
Naast financiën zal het in 2011 gaan over tunnels, de 
Dijkpolder, bedrijventerrein de Dijk, de vestiging van een 
Islamitisch Centrum in de stad. Het zal gaan over de lokale 
economie, over werkgelegenheid en werkelozen, over bijstand 
en bijzondere bijstand. Het zal gaan over het Spectrum, over 
veiligheid en over kansen voor de Binnenstad en Sluispolder-
West.  
Een ander instrument van de gemeenteraad is het 
vragenhalfuur. Per raadsvergadering mogen drie actuele 
onderwerpen aan de orde gesteld worden. Er is strikt 
vastgelegd hoe lang iedereen mag spreken en wie het laatste 
woord heeft. Een goede manier om zaken die directe aandacht 
van raad, college en inwoners nodig hebben, hier aan de orde 
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te stellen. Zo heeft de CDA-fractie vragen gesteld over overlast 
van hangjongeren, over de verkeersveiligheid voor fietsers bij 
de nieuwe tunnel en over kinderen die thuis bleven, omdat ze 
op een wachtlijst stonden van de basisschool van hun keuze. 
Het zijn maar een paar voorbeelden van alle vragen die we 
hebben gesteld, het zijn er veel meer geweest, maar het zijn 
wel zaken geweest die allemaal aanleiding zijn geweest voor 
het college hier serieus werk van te maken. Een belangrijk 
instrument voor de raad waarmee belangrijke zaken serieuze 
aandacht kunnen krijgen. 
Maar ik verwacht ook dat we het over strooizout gaan hebben, 
over hondenpoep, scheve stoeptegels, bomen die misschien 
gekapt gaan worden, en nog veel meer onderwerpen waarvan 
je mag afvragen of onze gemeenteraad zich daarmee bezig 
hoort te houden. Het zijn op dat moment actuele onderwerpen, 
zullen we maar zeggen.  
Voor de fractie aan ambitie geen gebrek. wij blijven onze visie, 
mening en ideeën naar voren brengen. Maar we zullen ook 
zaken aan de orde moeten stellen, die aandacht nodig hebben. 
We moeten daarvoor goed weten wat er in de stad speelt. Je 
zult daarvoor contact moeten zoeken met de achterban: mede-
CDA‟ers, vrienden, kennissen en contacten uit de stad. Praatje 
hier praatje daar, zogezegd. Sommigen denken dat ze daarvoor 
2 punt 0 moeten gaan: gebruik maken van moderne, eigentijdse 
communicatiemiddelen: e-mail, Twitter, LinkedIn, Hyves zijn er 
een aantal van. E-mail is wat dit betreft de enige uit het rijtje die 
zich al bewezen heeft, de rest kan het niet winnen van een 
praatje of een telefoontje.  
Juist de verhalen uit de stad maken het verhaal in de 
gemeenteraad sterk. Vaak zijn het signalen: een teken dat er 
iets in het grotere geheel van beleid en uitvoering meer 
aandacht nodig heeft. Het zijn de sprekende voorbeelden van 
een haperend systeem. Laat onze CDA-fractie een 
smeermiddel zijn! 
Maar het neemt niet weg dat er altijd onderwerpen in de 
gemeenteraad aan de orde gesteld zullen worden, die 
vraagtekens oproepen. Het is goed dat er ruimte is om zaken 
aan de orde te stellen, maar persoonlijk hoop ik dat het niet 
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meer over politiepaardenpoepopvangzakken hoeft te gaan. Het 
schijnt een bestaand woord te zijn, dus als u deze feestdagen 
nog een spelletje Scrabble gaat doen, dit woord heeft zeker 3x 
woordwaarde! 
Fijne feestdagen. Namens de fractie, hoop ik dat wij van u 
mogen horen over wat er in onze stad speelt. U zult zeker van 
de fractie horen. 
 
Kees Pleijsier 
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Een “tunnels” dilemma                                              
 
Niet heel veel mensen zullen gemist hebben, de commotie rond 
de aanleg van de Blankenburgtunnel en de Oranjetunnel. In de 
laatste fase van het kabinet Balkenende 4 waarin “onze” 
minister Eurlings minister van Verkeer en Waterstaat was, is de 
spoedwet tot stand gekomen. In dat kader werd aangestuurd op 
een snelle besluitvorming over de Nieuwe Westelijke 
Oeververbinding (NWO). Nu is daadkracht een mooi gegeven, 
maar in de afweging waar deze NWO zou moeten komen, 
werden wel een aantal grote stappen te snel gezet. Vlak 
voordat het besluit over het tracé zou vallen werd er dan ook 
door de Tweede Kamer ingegrepen om een gedegen, maar 
vooral op correcte gronden, een afweging te kunnen maken 
tussen het Blankenburgtracé en het Oranjetracé. Onlangs werd 
bekend dat het definitieve besluit met minimaal een jaar is 
uitgesteld. Uitstel is geen afstel. Voor de gemeenteraad van 
Maassluis dan ook geen reden om stil te zitten. Er is inmiddels 
een werkgroep in het leven geroepen die als klankbord fungeert 
en de actualiteit op dit gebied nauwlettend in de gaten houdt. 
Maar waarom dan toch een “tunnels” dilemma. In mijn dagelijks 
werk komen tunnels regelmatig voorbij. Een mooie tunnel is dan 
ook bijna kunst. Complexe factoren die een rol spelen bij het tot 
stand komen van een tracé besluit zijn daar nog maar het begin 
van. In de ontwerpfases en uitvoeringsfases liggen namelijk ook 
veel technische uitdagingen op de loer. Om u een klein beetje 
mee te nemen in de wereld van de tunneltechniek, zal ik op12 
januari tijdens de nieuwjaarsreceptie een korte uitleg geven 
over tunnels. Hoe maak je eigenlijk een tunnel, wat voor tunnels 
zijn er, welke factoren spelen een rol en misschien voor u wel 
het belangrijkst, waarom moet er juist geen tunnel komen 
tussen Vlaardingen en Maassluis. Kortom, ik nodig u daarvoor 
van harte uit! 
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Zo op het einde van het jaar is het natuurlijk ook de tijd om 
terug te kijken. Flarden van campagnes, verkiezingen en 
partijcongressen schieten door mijn hoofd. Ondanks al het 
harde werken van vele mensen was 2010 historisch gezien 
geen gelukkig jaar voor de christen democratische politiek. 
Maar als je alleen in de achteruitkijkspiegel kijkt, kun je slecht 
vooruit kijken. Zaak dus om wel van de afgelopen periode te 
leren, maar vooral vooruit te kijken naar de toekomst.  
 
Persoonlijk was 2010 een bijzonder jaar. Op 20 oktober werd 
namelijk onze 3e dochter Marije geboren. Van veel leden en 
betrokkenen ontvingen we hartverwarmende felicitaties. Vanaf 
deze plaats een hartelijk dank je wel daarvoor, ook namens 
Paula, Maaike, Marieke en Marije! 
 
Tenslotte wens ik u fijne kerstdagen met uw dierbaren en een 
gelukkig Nieuwjaar. En hopelijk zien we elkaar op 12 januari! 
 
Marcel „t Hart 
 
 

Op weg naar 2011 alweer!_______                            
 
Het jaar loopt alweer ten einde en wij bereiden ons voor op het 
Kerstfeest en de jaarwisseling. Wat is 2010 toch ontzettend 
hard gegaan, een gedachte die menigeen zal herkennen. 
Vorig jaar om deze tijd waren wij allen nog in de ban van de op 
handen zijnde verkiezingen voor onze gemeenteraad. Het 
verkiezingsprogramma en de kandidaten waren net 
gepresenteerd en de campagne stond in de grondverf. Met een 
goed programma en stevige kandidatenlijst gingen wij er 
enthousiast tegenaan, vol goede moed. Maar toen viel het 
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kabinet en zonk ons de moed in de schoenen. Voor de 
zoveelste keer werd de campagne overschaduwd door 
negatieve invloeden.  Ondanks dit alles werd er stevig en veel 
campagne gevoerd. Het uiteindelijke resultaat is bekend, wij 
kwamen in de oppositie, een rol die ons thans goed afgaat. Wij 
hebben ook weer een kabinet met daarin ook ons CDA. De rust 
lijkt terug te keren. Nu op naar 2011.  En in gedachten 
overdenk je dan “wat zal ons dit brengen” en “hoe kunnen wij 
onze positie in de gemeenteraad optimaliseren” . Allemaal 
dingen waar wij het antwoord uiteraard nog niet op hebben. 
Binnenkort gaan wij als fractie een “benen-op-tafel-avond” 
houden. Dan gaan wij ons werk evalueren en de strategie voor 
het komende jaar uitzetten, grondverven zogezegd.  Ook op 
partijniveau denk je na over het reilen en zeilen, doen we het 
goed? Wat kan verbeterd worden? Behouden wij het aantal 
leden en hoe krijgen wij er nieuwe leden bij? Allemaal zaken die 
belangrijk zijn. Onze afdeling is aan het “vergrijzen” dus hebben 
wij nieuw, jong bloed nodig. Maar hoe kom je daar aan. Dat is 
een niet gering probleem waar alles aan gedaan wordt. 
Misschien heeft U wel ideeën, dat zou zomaar kunnen. Als dat 
zo is, laat het ons dan weten, dan kunnen wij er ons voordeel 
mee doen. Nu dus eerst op naar Kerst en het nieuwe jaar. Ik 
wens U allen gezegende kerstdagen en al het goede voor het 
nieuwe jaar. 
 
Groeten 
Karel Zwaard  
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Politiek is HOT!                                                          
 
Je kunt veel zeggen van politiek maar het predicaat saai kan je 
er niet (meer) aan geven. En zeker niet als je, zoals wij als 
CDA‟-ers, er ook nu weer landelijk centraal deel van uit maken. 
En dat geldt voor iedereen, of je nou passief (leden, stemmers) 
of actief als raadsleden, bestuursleden, of op andere wijze er bij 
betrokken bent. Want eigenlijk sinds de voor het CDA pijnlijke 
en voor het land versnipperde en moeilijke 2e 
Kamerverkiezinguitslag, was het debat, stellingname en 
confrontatie over hoe het nu verder moest in het land en de 
politiek niet aflatend aanwezig. Nu er dan eindelijk weer een 
regering is lijkt de rust weer wat weergekeerd, maar dat kan zo 
maar weer omslaan heb ik het gevoel, gezien de bijzondere 
regeer- en gedoogsituatie.   
 
Mijn vorige bijdrage aan dit blad sloot ik af met mijn voornemen 
om het CDA- formatiecongres van 2 oktober 2010 te bezoeken. 
Samen met raadslid Kees Pleijzier heb ik dat gedaan. Mensen, 
wat een intense en emotievolle happening was dat! Een dag 
lang was die congreszaal in Arnhem het episch centrum van 
partijpolitiek Nederland! Ook een feest van democratie, in een 
partij waarin wij als leden maximale ruimte kregen die zo niet 
eerder vertoond was. U volgde vast zoals velen de uitzending. 
En u deed dat heel de dag, gemiddeld met 750.000 duizend tv 
kijkers en tijdens het slotdeel met de stemmingen wel met 1,5 
miljoen kijkers, geweldig toch. En echt alles zat er in, emotie, 
boosheid, verdriet, en eigenlijk ook heel veel lef om als politieke 
partij zo openlijk met een keuzeworsteling om te gaan voor het 
oog van tientallen microfoons en camera‟s. Een keuze die, en 
dat voelde iedereen die daar was of het via de media volgde, 
bepalend zou zijn voor het CDA én het politieke landschap in 
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de komende jaren. En wij, Kees en ik, zaten er midden in. 
Namens ons zelf uiteraard (one man, one vote) maar toch ook 
wel namens u. Geweldig om het meegemaakt te hebben. 
Politiek bedrijven was niet lauw meer, maar flink heet 
geworden! In ons uitgebreide verslag er van (thriller in twee 
bedrijven!) leest u er nog veel meer over, u kunt het vinden op 
onze plaatselijke CDA website. 
 
Inmiddels zijn we in het tijdperk aangeland waarin het CDA 
zowel landelijk als plaatselijk aan het bijkomen is van de 
enorme dreunen die onze partij heeft moeten incasseren. Maar 
tevens volop aan de slag zijn om invulling te geven aan de taak 
en opdracht van het CDA: verantwoording nemen en besturen. 
Landelijk kwam er een pittig verkiezings- evaluatierapport op 
tafel met de naam „Na de klap‟. En inmiddels zijn op het 
congres van 29 november jl. de belangrijkste conclusies 
overgenomen. En nu maar hopen dat er ook echt iets geleerd is 
bij volgende belangrijke momenten in de CDA-geschiedenis én 
(waar we allemaal toch op hopen) herstel in stemmen, zetels en 
vertrouwen.  
   
Zaterdag 4 december jl. was ik aanwezig op de jubileumviering 
van het 30 jaar CDA-bestaan in de Jacobikerk te Utrecht. In de 
e-mail waarin mijn deelname werd bevestigd stond: „Het belooft 
een speciale dag te worden, waarbij uw aanwezigheid van 
bijzondere waarde is‟. Als eenvoudig CDA lid ben je dan best 
benieuwd of je het zo ook zal ervaren. En inderdaad het werd 
een boeiende dag. Na een hartelijk welkom volgde in de 
prachtige historische kerk een mooie oecumenische dankdienst 
die vlot en inspirerend werd geleid door ds. Jaap Smit 
(voorzitter CNV) met alles wat een kerkdienst goed maakt om 
mee te maken. Zoals, zelf stevig zingen, een mooi koor 
(Volendams Operakoor), evangelielezingen (o.a. Jacobus 1: 29-
27: … onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te 
luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad 
worden). Een klein treffend citaat uit de mooie lezing. U moet 
die maar eens helemaal nalezen. En dan een pittige preek, 
„CDA politiek met meerwaarde door Bijbelse boodschap‟, „niet 
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in een snel twitterbericht samen te vatten‟  en „opkomen voor de 
zwakken in de samenleving en voor vrede en gerechtigheid‟. 
Hoe invulling te geven aan die opdracht in deze tijd? Een mooie 
dienst dus die de tocht naar het langzaam insneeuwende 
Utrecht waard was en stof tot nadenken geeft in onze jachtige 
(politieke) wereld.         
 
Na de lunch introduceerde waarnemend CDA voorzitter 
Liesbeth Spies de sprekers Ruud Lubbers en Marja van 
Bijsterveldt om met ons 30 jaar CDA te herinneren en 
gedenken. Inclusief persoonlijke herinneringen, omdat ze 
allebei een prominente rol speelden in die 30 jaren. Lubbers als 
staatsman en CDA leider in allerlei functies en Van Bijsterveldt 
eerst als CDJA-er 28 jaar terug en later in de functie van 
partijvoorzitter en nu als minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap. Boeiende lezingen,waarbij Lubbers uitvoerig 
terugblikte op de tot stand koming van het CDA en zijn 
persoonlijke ervaringen. Enkele kernwoorden en elementen 
daaruit: Nacht van Smeltzer, Europarlementariërs die gingen 
samenwerken, meer openheid in kerken (2e Vaticaans concilie), 
bevlogenheid bij bekende mensen als Piet Steenkamp (Rooie 
Piet) en minder bekende mensen zoals de kaartenactie (wij 
horen bij elkaar) van lid Ans van der Werf ergens uit de polder. 
Daarna natuurlijk zijn visie op hoe nu verder. Allereerst volgens 
hem nu integer het huidige kabinet steunen. Dan de partij met 
straks een nieuwe goede voorzitter en een vernieuwend 
wetenschappelijk instituut, dit met het doel om weer een brede 
volkspartij te worden. Eigen visie vasthouden op basis van CDA 
beginselen. Diversiteit, duurzaam en kleurrijk. Positie moslims 
als potentiële bondgenoten beter doordenken. Godsdiensten 
niet boven politiek plaatsen maar als inspiratiebron en 
grondslag. Nog veel meer interessante punten kwamen voorbij, 
zoals belang van participatie van gewone burgers in 
maatschappij, vrouwen voor vrouwen als suggestie om CDA-
vrouwen met moslim-vrouwen in contact te laten komen, zijn 
hekel aan „lanterfanterende jongeren‟ en mogelijke strenge 
aanpak in combinatie met aanspreken ouders hierop.  Zijn 
waardering voor Balkenende met „fatsoen moet je doen‟ en het 
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realiseren na 8 jaar regeren van de gezonde staat van ons land 
in vergelijking met andere landen in Europa en de wereld. En 
dan de toekomst tegemoet. Met een kleurrijk CDA, sociaal en 
duurzaam. En als vertaling van duurzaamheid, 
rentmeesterschap en innovatie. Wij zijn verantwoordelijk voor 
de samenleving.  
 
Kortom nog altijd een bevlogen CDA-professor waar het goed 
naar luisteren is en je altijd iets van opsteekt. Tot zover mijn 
impressie van de jubileumviering in Utrecht. Voor de eveneens 
interessante lezing van Marja van Bijsterveldt („ongekende 
crisis meegemaakt afgelopen maanden‟ en „leren van 
gemaakte fouten en nu goede weg ingeslagen‟) moet u maar 
even naar het internet (CDA site) gaan. 
 
De belofte dat het een speciale dag zou worden was meer dan 
waar gemaakt. Dat bleek ook uit de gesprekken en sfeer bij het 
rondlopen en het drankje na afloop. Best bijzonder om bij je zelf 
en elkaar te ontdekken dat we als politieke partij ook een 
bevlogen beweging zijn. Dingen in beweging zetten en dat 
steeds weer, al zo veel jaren. Iets om trots op te zijn. 
 
De terugreis naar „het Maassluis van Isaac van der Knaap, Jan 
Vermin en U‟, om even in de CDA traditie en sfeer van de dag 
te blijven, verliep door de aanhoudende sneeuw met de nodige 
ongemakken en vertraging (gedwongen samenscholing met 
duizenden gestrande treinreizigers op een koud Utrecht 
centraal is ook een speciale ervaring). Maar dat had ik kunnen 
weten, want in de uitnodiging stond niet voor niets dat het een 
speciale dag zou worden. 
 
Hartelijke groet en alvast een mooi en kleurrijk politiek 
nieuwjaar gewenst, 
 
Jaap Poldervaart , bestuurslid     
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Verslag ledenvergadering 
  
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van het CDA 
Maassluis op donderdag 4 november 2010 in het Witte 
kerkje aan de Constantijn Huygensstraat 1 te Maassluis. 
Aanvang 20.00 uur. 
 
Voorzitter: Ed Wilkes; notulist: Frits Zandman 
 
Aanwezig: een 30-tal leden (zie presentielijst) 
Afmeldingen: de dames van Stek, Euser, Speel en Boers en de 
heren Boekestijn (kwam later) 
van Eijsden, Karssen, de Pagter, Vural en Anker. 
 
 
Opening 
Ed Wilkes opent de vergadering met gebed en het lezen van 
een stukje getiteld “De juiste keuze maken”. Daarna heet hij de 
aanwezigen welkom, in het bijzonder de heer KoosVerbeek, lid 
van de Prov. Staten van Zuid-Holland en de heer Hans 
Démoed (2e op de verkiezingslijst voor de 
Prov.Statenverkiezing) die na de pauze een presentatie zal 
verzorgen over het conceptprogramma. Verder deelt Ed mee 
dat Arjen van Klink het lidmaatschap voor het CDA heeft 
opgezegd i.v.m. de gang van zaken rond CDA/PVV. Ed 
herinnert aan het vele werk dat Arjen in het verleden voor het 
CDA heeft verricht. Hij betreurt het vertrek van Arjen zeer, maar 
beseft dat hier sprake is van een persoonlijke keuze. Verder 
hebben ook een drietal proefleden het lidmaatschap niet 
verlengd. Er hebben zich in Maassluis na de kabinetsformatie 
geen nieuwe leden aangemeld. Tenslotte wijst Ed op het 30-
jarig bestaan dit jaar van het landelijk CDA. In Maassluis 
hield het CDA op 16 oktober 1980 de 1e ledenvergadering. 
 
Verslag van de ledenvergadering van 28 april 2010 
De aanwezigen krijgen de gelegenheid om de notulen te lezen, 
waarna deze worden vastgesteld. Naar aanleiding van de 
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notulen worden de volgende opmerkingen gemaakt: 
Ed Wilkes deelt mee dat in het bestuur is gesproken over het al 
dan niet openen van de vergadering met gebed. Daar wordt 
verschillend over gedacht. Ook een korte overdenking of een 
stukje uit de Bijbel kan een passende opening zijn. De wijze 
van openen wordt aan de voorzitter overgelaten. Verder heeft 
Ed gehoord dat er binnen het CDA een werkgroep is 
ingesteld om te bezien waar het CDA in de toekomst voor staat. 
De C van het CDA zal daarbij nadrukkelijk aandacht krijgen. 
Marcel ‟t Hart wijst er op, dat er ook een landelijke 
evaluatiecommissie is gestart over de situatie in het CDA. Cor 
van Leerdam vindt het belangrijk dat die commissie ook 
aandacht schenkt aan de negatieve invloeden van de landelijke 
problemen op de gemeenteraadsverkiezingen. Henrike 
Heijboer vraagt of er al is gestart met de bestuurlijke 
samenwerking met de Christen Unie. Ed meldt dat dit nog niet 
is gestart, maar wel een punt van aandacht is. 
 
Begroting 2011  
Arjan Hoogerbrugge geeft een korte overzicht op de begroting. 
De hoofdinkomsten bestaan uit: landelijke contributie, bijdragen 
van fractieleden, advertentiekosten. Door de vermindering van 
het aantal fractieleden en het niet hebben van een wethouder, 
zijn de inkomsten aanzienlijk verminderd. Ook de daling 
van het aantal leden (thans 122 leden) speelt een rol. 
Arie v.d. Knijff en Marcel „t Hart wijzen op resp. het belang van 
voldoende middelen voor de verkiezingscampagne en de 
ledenwerfacties. Wil Veen vraagt om de begroting 2011 in het 
ledenblad op te nemen. Dit wordt toegezegd. 
Tenslotte wijst Ed Wilkes op het belang van het volgen van 
cursussen door fractie- en bestuursleden. De vraag is of de 
kosten daarvan uit de CDA-kas moeten worden betaald. 
Het bestuur is daar op zich voor, maar wil eerst bezien hoeveel 
geld daarmee is gemoeid.  
 
Benoeming nieuwe bestuursleden. 
Na de mededeling van de voorzitter dat er geen 
tegenkandidaten zijn aangemeld, worden Jaap Poldervaart en 



CDA Maassluis september 2010 
 

 28 

Cor van Leerdam bij acclamatie benoemd tot leden van het 
CDA-bestuur. 
Het bestuur bestaat nu uit 5 leden. Binnen het bestuur zullen de 
taken worden verdeeld en er zal een rooster van aftreden 
worden opgesteld. In het laatste CDA-ledenblad hebben Jaap 
en Cor zich al aan de leden voorgesteld. 
 
 
Terugkoppeling fractie. 
Fractievoorzitter Roderick Wols vertelt dat - de gemeente de 
financiële zaken niet goed op orde heeft. Na veel inspanning is 
het gelukt dat de gemeente toch met een Kadernota is 
gekomen -de begroting 2011 is een sombere begroting. Het 
CDA zal met een alternatieve begroting komen, waar meer 
aandacht komt voor veiligheid, wegenonderhoud (thans onder 
minimumniveau), speelruimte, Brede School Spectrum, OZB-
verhoging (niet alleen de huizenbezitters), schoolzwemmen, 
kunstzinnige vorming, bijzondere bijstand (moet minder). 
Verder deelt Roderick mee dat er elke maandagavond in het 
stadhuis fractievergadering is. Verheugend is dat deze 
vergaderingen ook door verschillende leden worden bezocht. Er 
wordt met veel enthousiasme gediscussieerd en dat bevordert 
zeker de samenhorigheid.  
Presentatie conceptprogramma Provinciale 
Statenverkiezingen. 
De provinciale verkiezingen worden gehouden op 2 maart 
2011. In een gloedvol betoog wijst Hans Démoed de 
aanwezigen op het belang van een goede statenverkiezing voor 
het CDA. Deze verkiezing zal worden gedomineerd door: -
waardering kabinet Rutte-Verhagen -samenstelling van de 1e 
Kamer -de inzet van het CDA provinciaal: programma en 
kandidaten.  
 
Het concept-verkiezingsprogramma bevat een aantal 
hoofdthema‟s en uitgangspunten. Hans noemt o.a. 
- Sterke steden en dorpen (o.a. veilige en schone wijk en buurt) 
- Verbinding (stad en land kunnen niet zonder elkaar; stedeling 
geniet van groen en ruimte) - Bewegen/mobiliteit (eerst 
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bewegen dan bouwen) - Natuur (ruimte geven aan recreatieve 
ontwikkelingen) - Wonen (maatwerk, loslaten 30% sociale 
woningbouw) - Ruimte (kiezen voor kwaliteit; herstructurering 
eerst) 
 
Na het beantwoorden van enkele vragen uit de zaal bedankt Ed 
de heer Démoed voor zijn betoog en wenst hem en de andere 
kandidaten veel succes bij de verkiezingen. 
 
Kandidatenlijst Provinciale Staten. 
Ed Wilkes wijst erop dat op de groslijst ook de namen 
voorkomen van de Maassluise CDA-leden Peter Anker en 
Yasar Vural. Die namen vindt men echter niet meer terug op de 
kandidatenlijst. Na enige discussie wordt besloten deze ook niet 
alsnog voor te dragen voor de advieslijst. Verder wordt vanuit 
de zaal aandacht gevraagd voor de problematiek in dit 
gebied rond de Blankenburgtunnel/Oranjetunnel. Het zou om 
die reden goed zijn als een kandidaat uit dit gebied of directe 
omgeving hoog op de lijst komt te staan. Na enige  
discussie wordt besloten Koos Verbeek uit Honselersdijk (9e op 
de lijst) voor te dragen voor de 4e plaats op de lijst. Verder 
wordt de kandidatenlijst niet gewijzigd. 
 
Conceptprogramma Provinciale Staten. 
 
Er worden geen voorstellen voor amendementen ingebracht. 
 
Sluiting. 
Ed bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en overhandigt 
Hans Démoed een theaterbon als dank voor zijn inbreng deze 
avond. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van …………………. 
 
De voorzitter,                                              Notulist 
Ed Wilkes                                                    Frits Zandman 
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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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Ledenvergadering / Nieuwjaarsreceptie 2011 
 
Beste leden,  
 
Evenals vorig jaar heeft onze fractievoorzitter, Roderick Wols, 
zijn woning beschikbaar gesteld voor het combineren van de 
eerste ledenvergadering 2011 met een nieuwjaarsreceptie voor 
de leden van het CDA Maassluis. In deze bijeenkomst zal 
steunraadslid Marcel ‟t Hart een presentatie houden over de 
bouw en aanleg van Tunnels om u nog beter te informeren over 
de achtergronden van de keuze voor de Westelijke 
Oeververbinding. (Oranjetunnel vs. Blankenburgtunnel) 
Wij hebben voor deze avond ook Koos Verbeek uit 
Honselersdijk , fractielid van het CDA in de Provinciale Staten, 
uitgenodigd om ons waar mogelijk van nog meer informatie te 
voorzien. 
De avond wordt gehouden op Woensdag 12 januari  en 
begint om 20:00 uur. 
Het adres is : R. Wols, Zure Vissteeg 38, 3143 BM  
Maassluis (met de lift naar de bovenste verdieping) 
U bent hierbij van harte uitgenodigd voor deze avond. 
Het bestuur van CDA Maassluis 
 
 

 
 

BESTUUR EN FRACTIE WENST U GEZEGENDE 
KERSTDAGEN EN EEN GEWELDIG 2011 
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