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Van de redactie.                                                      
 
.Allereerst een groot compliment naar de leden van fractie en 
bestuur en naar het actief cda-lid Jan de Visser voor het op tijd 
insturen van de verhalen voor dit ledenblad. Ik had namelijk 
gevraagd om mij op sinterklaasdag 5 december of daarvoor met 
het inzenden van de stukjes te verrassen en zie zo geschiedde. 
En dit ondanks het feit dat men het zo druk heeft met allerlei 
fractie- en bestuurszaken. Lees daarvoor speciaal het artikel 
van Karel Zwaard. Hij geeft 
een opsomming van alle vergaderingen etc. in de afgelopen 
maanden oktober en november. 
Jan de Visser is actief in de landelijke CDA-sferen. Zijn 
bijdrage maakt duidelijk 
welke richting het met het CDA op gaat. 
Roderick Wols betreurt het zeer dat het Theater Schuurkerk 
dicht gaat. Een groot verlies voor de Binnenstad. Financieel is 
het ook allemaal moeilijk. 
Corine Bronsveld vertelt met name over de aangenomen 
motie voor een onderzoek naar technisch onderwijs in 
Maassluis. Een goede zaak, lijkt mij. 
Fred Voskamp laat ons weten dat er in Maassluis een Raad 
van Jeugdambassadeurs is opgericht.. Als ik de bijgevoegde 
foto goed bekijk, zie ik daar ook zijn dochter bij zitten. Haar foto 
stond eerder in dit ledenblad. 
Kees Pleijsier, hoe kan het ook anders, heeft een prima 
verhaal over de tunnels. 
Wat zal de minister gaan beslissen? Het blijft spannend. 
Marcel ’t Hart groet ons uit Denemarken. Hij is daar werkzaam 
in het kader van een tunnelproject. Dus zijn verhaal gaat ook 
over een tunnel, maar dan meer in technische zin. 
Jaap Poldervaart geeft een uitvoerig verslag van de landelijke 
CDA-bijeenkomst.  
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Zeer compleet verhaal en boeiend om te lezen. Op 21 januari is 
er weer een congres. Wie weet gaan we dan met een grotere 
groep. 
Arjan Hoogenbrugge heeft de begroting 2012 opgesteld. De 
cijfers spreken voor zich. 
Ed Wilkes, onze voorzitter, kijkt verder dan de stadsgrens. 
Regionaal is hij 
bezig om de CDA-fracties in deze omgeving wat meer te laten 
samenwerken.  
Ook schrijft Ed over de gehouden Bijbelquiz in de 
Immanuelkerk. Een 2

e
 plaats voor het CDA-team was het 

prachtige resultaat.  
 
Al met al weer een heel ledenblad vol. En zo aan het eind van 
2011 kan hopelijk 
iedereen wat uitrusten en volop genieten van de komende 
kerstdagen. 
 

             
 
Namens de raadsfractie en het bestuur wens ik u, op weg naar 
kerst, goede en zinvolle dagen toe en alvast een gelukkig 2012. 
 

Frits Zandman 
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UVan de voorzitter                                                    
 
Regio-overleg of federatief verband?  
Het CDA Maassluis maakt deel uit van de Regio 
Waterweggebied, een regionaal overleg tussen de CDA-
afdelingen van gemeenten rondom de Waterweg. Deze 
gemeenten liggen zowel aan de noordkant als aan de zuidkant 
van de Waterweg. Deze overlegvorm is ontstaan toen de 
zogenaamde Kamerkringen zijn opgeheven.   
CDA-afdelingen in deze regio ondervinden vaak gelijksoortige 
problemen. Het is moeilijk om voldoende bestuurskracht te 
vinden, afdelingen zijn (te) klein voor zinvolle inbreng in groter 
CDA-verband en voor campagne-activiteiten is veel menskracht 
nodig. Daarnaast hebben niet alle afdelingen in de regio 
Waterweggebied altijd dezelfde onderwerpen op de agenda 
staan.  
Het lijkt tijd geworden om met elkaar de regio qua samenstelling  
en opzet eens serieus te gaan bespreken en te kijken of een 
aanpassing gewenst is. Op Voorne-Putten heeft een dergelijke 
discussie al geleid tot een federatie, waarin de aangesloten 
afdelingen op een aantal onderwerpen zijn gaan samenwerken.  
Ook voor Maassluis geldt dat er toch wat meer voeling en 
aansluiting is met de afdelingen ten noorden van de Waterweg, 
zoals Vlaardingen en Schiedam, dan met de overige 
afdelingen. Op politiek terrein worden al krachten gebundeld als 
het bv gaat om de Blankenburgtunnel versus de Oranjetunnel, 
maar ook dat beperkt zich tot “boven de rivier”. De CDA-
organisatie gaan herbezien op organisatorisch gebied is 
overigens iets anders dan politieke samenwerking. De totale 
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herbezinning binnen het CDA en de hierboven genoemde 
constateringen leveren evenwel goede argumenten om ook 
deze discussie niet uit de weg te gaan. 
In de laatstgehouden Regio-vergadering Waterweggebied is 
dan ook afgesproken dat alle afdelingen dit onderwerp gaan 
onderzoeken en waar dat al  mogelijk is afstemming gaan 
zoeken met andere afdelingen om de haalbaarheid  en 
wenselijkheid van een federatief verband te gaan bespreken. 
In de volgende regio-vergadering in februari 2012 zullen de 
afdelingen hun eerste bevindingen met elkaar gaan bespreken. 
Wij willen u natuurlijk op de hoogte houden van deze discussie 
en zullen dit op de agenda zetten om in een komende 
ledenvergadering dit onderwerp met u te kunnen bespreken. 
Namens het bestuur 
Ed Wilkes     
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CDA Maassluis met sterk team in Bijbelquiz. 
In navolging van de Nationale quiz van oktober is op 4 
november 2011 in Maassluis weer de jaarlijkse Bijbelquiz 
gehouden. Deze avond werd georganiseerd door het 
Nederlands Bijbel Genootschap Diverse teams hadden zich 
ingeschreven, maar ook tijdens de avond zelf konden 
individuele deelnemers alsnog een team vormen.  
CDA Maassluis had zich met een sterk team ingeschreven voor 
deze avond. De leden Marcel ‟t Hart, Henrike Heijboer, Magda 
Karssen en Cor van Leerdam hebben  onder de bezielende 
leiding van team-captain Constand Wassink de spannende 
strijd aangebonden met de andere teams . 
De verwachtingen waren hoog gespannen. Constand had ook 
deelgenomen aan de Nationale Bijbelquiz in het team van 
Marijke Helwegen. Hoewel dat team op zich niet zo succesvol 
was, zette Constand een bijzondere prestatie neer door alle 
vragen foutloos te beantwoorden. Hij werd daarmee de beste  
Bijbelkenner Van Het Jaar. 
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In Maassluis leverde het gehele CDA-team een mooie prestatie 
door als team de tweede plaats te bereiken. Met elkaar waren 
ze erin geslaagd om van de moeilijke vragen, waaronder enkele 
strikvragen, een groot aantal goed te beantwoorden.  De team-
captain zelf hield zijn goede naam hoog door ook hier de 
maximale score van 40 goede antwoorden te behalen. 
Van harte feliciteren wij dit bijzondere CDA-team met deze 
mooie prestatie ! 
 
Ed Wilkes 
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Van de fractievoorzitter                                              
 
CDA Maassluis: Twee keer NEE tegen verhuizing Theater 
De Schuurkerk naar Koningshof! 
Het CDA heeft recentelijk krachtig stelling genomen tegen de 
sluiting van Theater de Schuurkerk in de Binnenstad, door NEE 
te zeggen tegen verhuizing van theater De Schuurkerk naar 
Koningshof en NEE tegen de op drijfzand gebouwde begroting. 
Verhuizing van Theater De Schuurkerk  betekent immers een 
verdere verschraling van de Binnenstad van Maassluis en levert 
bovendien ook niet de besparing op die het PvdA-VVD-VSP-
college zelf wilde doorvoeren. Uiteindelijk stemde alleen het 
CDA, gesteund door de CU, tegen deze verhuizing van het 
theater en tegen de uiterst wankele financiële basis van het 
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plan; de rest van de raad sprong in het financiële diepe en 
aanvaarde een financieel ongedekt plan wat de gemeente op 
termijn veel geld kan gaan kosten en wat het gebouw van de 
Schuurkerk leeg laat staan. 
 
Van Kerk naar Theater 
Nadat de Petrus- en Pauluskerk in 1968 naar een nieuwe Kerk 
was verhuisd heeft het ruim tweehonderd jaar oude 
Schuurkerkje zo‟n 15 jaar leeg gestaan. Met veel geld en inzet 
van vrijwilligers en de gemeente is het gebouw voor Maassluis 
bewaard gebleven en is het opgeknapt. Het is bovendien een 
Rijksmonument geworden. Als nieuwe bestemming kreeg het 
Schuurkerkje de rol als Theater toebedeeld. Eind 1984 was de 
feestelijke opening van het theater en in 2009 sprak de 
burgemeester nog de heugelijke woorden dat hij hoopte dat het 
theater nog lang zou blijven voortbestaan in Maassluis! In 
2009!! In 2010 werd door het PvdA-VVD-VSP-college echter de 
geldkraan rigoureus dichtgedraaid. Bezuinigingen. 
Een werkgroep, met onder andere deelnemers uit de Raad, 
heeft na afkondiging van stopzetting van de jaarlijkse 
gemeentelijke subsidie van € 132.000 onderzocht welke 
mogelijkheden er zouden zijn voor het voortbestaan van het 
Theater De Schuurkerk. Men kwam echter maar met één 
oplossing: samengaan met Koningshof. En dan tóch nog een 
extra subsidie vragen van € 45.000 per jaar. Dus helemaal 
geen stopzetting van de subsidie. Als we dan toch zo verder 
gaan, waarom is dan niet nader onderzocht of het theater met 
minder subsidie dan voorheen gewoon in de Schuurkerk had 
kunnen blijven zitten? Door de verhuizing van het theater naar 
Koningshof zitten we straks met een lege Schuurkerk, en zit de 
gemeente met de beheerslasten en loopt de gemeente 
huurinkomsten mis. Deze kosten komen dus bovenop de € 
45.000 extra subsidie. 
 
Financieel ongedekt plan 
Waar heeft de raad nu „ja‟ tegen gezegd? De raad – minus CDA 
en CU – heeft „ja‟ gezegd tegen een samengaan van het 
theater De Schuurkerk met Koningshof. Hiervoor zal voortaan 
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jaarlijks € 45.000 door de gemeente worden bijgedragen (dat is 
dus € 45.000 méér dan begroot). Verder moet het 5 jaar oude 
Koningshof nu worden verbouwd om de intieme sfeer van de 
Schuurkerk wat te kunnen nabootsen, geraamde kosten ruim 
 € 200.000. Hoewel het bestuur van de nieuwe organisatie, 
noch de wethouder een precieze raming kon overleggen (hoe 
groot is daar het financiële gat, hoor ik u denken, want welke 
begroting zonder concrete plannen valt goedkoper uit dan men 
tevoren raamt??). Bovendien zijn er geen financiële reserves 
die een dergelijke uitgave rechtvaardigt. Wie gaat dat dan 
betalen? Verder is de begroting van de nieuwe opzet van het 
Schuurkerk theater en Koningshof zeer strak opgezet, zonder 
ruimte voor tegenvallers, zonder post onvoorzien. Door de 
economische recessie gaan minder mensen naar het theater en 
is de kans dat de inkomsten teruglopen bijzonder groot. Wie 
gaat dat betalen? Schuurkerk en Koningshof rekenen op – nog 
niet toegezegde – bijdragen van sponsoren, maar ook bij de 
sponsoren is de economische recessie toegeslagen. Wie gaat 
verminderde inkomsten compenseren? Geheel onduidelijk. 
Bovendien zal het gebouw van de Schuurkerk nu voor de 
gemeente geen inkomsten meer opbrengen en tot een jaarlijkse 
onderhoudskostenpost worden voor de gemeente. In feite een 
bedrag dat bij de € 45.000 extra subsidie mag worden opgeteld. 
Kortom; financieel niet goed onderbouwd. Dat vonden ook de 
meeste andere partijen in de raad (de PvdA noemde de 
begroting zelfs „boterzacht‟), die vervolgens toch voor het plan 
stemden. Snapt u het? 
 
Voortbestaan theater in Maassluis 
Natuurlijk, het voortbestaan van theater de Schuurkerk is waar 
het hier om gaat. Dat is ook voor het CDA belangrijk, maar niet 
op deze manier. Deze constructie is te onzeker en de financiële 
uitkomsten al helemaal. Wat nu als de begroting niet dekkend 
is, als er tekorten zijn, als sponsoren het laten afweten? Gaan 
we als gemeente jaarlijks weer méér bijdragen aan 
Schuurkerk/Koningshof of durven we het aan om de boel failliet 
te laten gaan? Blijft het bij die extra subsidie van € 45.000 of 
wordt er straks weer meer gevraagd? Waarom niet een steviger 
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plan, financieel beter onderbouwd? Waarom is er nog helemaal 
niet nagedacht over een nieuwe bestemming van de 
Schuurkerk als het theater inderdaad zou moeten verhuizen? 
Bijna de hele raad was het er wel over eens dat de Schuurkerk 
een sociaal/culturele bestemming zou moeten krijgen, maar 
zelfs dat zegde wethouder Eitjes niet toe, toen een raadslid 
vroeg of er dan wellicht woningen in de Schuurkerk zouden 
komen.Wethouder Eitjes probeerde de raad raadsleden die in 
eerste instantie niet voor samengaan van het theater de 
Schuurkerk met Koningshof waren te betichten van het onrecht 
aandoen aan het image van Koningshof. Niets is minder waar. 
Koningshof is een prima centrum, is modern, voldoet aan de 
eisen van deze tijd, biedt tal van mogelijkheden, maar heeft een 
totaal ander karakter dan het meer intieme schuurkerkje. Dat is 
een feit, geen waarde oordeel! Daarom trekt het schuurkerkje 
ook andere artiesten en ander publiek, dat in deze historische 
ambiance naar theater of muziekuitvoeringen wil komen. Van 
bijvoorbeeld Youp van ‟t Hek is bekend dat hij naar kleine, 
intieme theaters als in het Schuurkerkje komt en minder 
belangstelling heeft aan moderne, meer standaard faciliteiten 
zoals Koningshof. 
Voor de Binnenstad betekent de verhuizing van het theater een 
verschraling van het aanbod. Minder mensen zullen het 
Centrum van Maassluis aan doen, minder mensen zullen 
gebruik maken van de horeca. Met alle respect voor 
Winkelcentrum Koningshoek, maar een echt gezellig 
uitgaansgebied voor theaterpubliek kan dat toch niet bepaald 
genoemd worden. Kortom, het CDA heeft tegen dit samengaan 
van theater de Schuurkerk met Koningshof gestemd, omdat de 
financiën niet op orde zijn en omdat het een verdere aanslag op 
de Binnenstad betekent. Beter onderbouwde plannen, zowel 
financieel, als ook voor een nieuwe bestemming van het 
gebouw de Schuurkerk, hadden tot een ander oordeel kunnen 
leiden. Nu blijven we zitten met twee gaten: een gat in de 
Binnenstad met een lege Schuurkerk en een gat in de 
begroting. 
 
Roderick Wols 
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CDA zet in op Technisch Onderwijs                                                                                                  
 

 

Op 8 en 9 november is in de gemeenteraad de begroting 2012 
besproken en vastgesteld. De afgelopen jaren is het 
gebruikelijk geworden, dat zowel door de oppositie- als de 
coalitiepartijen een fiks aantal moties wordt ingediend. Een 
opvallende, maar ook wel logische ontwikkeling. Een motie 
biedt immers de ruimte om op een formele manier met eigen 
beleidsvoorstellen te komen. Dit jaar zijn er in totaal 19 moties 
ingediend, waarvan 4 door het CDA. Van deze 4 moties zijn 3 
moties aangenomen; 4 uit 3 is naar onze mening een goede 
score, zeker voor een oppositiepartij.  
Terug naar het verkiezingsprogramma 
Waar een amendement een formele wijziging inhoudt van een 
officieel document, hoeft een motie geen directe relatie te 
hebben met het voorliggende document, in dit geval de 
begroting. Ook dit jaar hadden veel moties geen financiële 
consequenties voor het jaar 2012. Maar zoals gezegd, de 
Algemene Beschouwingen bieden een uitgelezen kans om die 
punten formeel naar voren te brengen, welke een politieke partij 
belangrijk vindt. Het verkiezingsprogramma is onze basis voor 
nieuwe beleidsvoorstellen. Eén specifieke motie die onze fractie 
deze begrotingsbehandeling heeft ingediend gaat over het 
belang van Technisch Onderwijs. De motie heeft weliswaar 
geen directe relatie met de begroting, maar is wel een 
belangrijk punt uit ons verkiezingsprogramma. In de motie wordt 
het College verzocht om samen met het onderwijsveld en het 
bedrijfsleven in en om Maassluis de mogelijkheden te 
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onderzoeken om een vorm van technisch onderwijs in 
Maassluis te realiseren. In ons verkiezingsprogramma staat: 
“Onderwijs en arbeidsmarkt moeten goed op elkaar aansluiten. 
Een goede samenwerking tussen beroepsopleidingen en het 
lokale en regionale bedrijfsleven is belangrijk en dient 
gestimuleerd te worden.”                                        

Technisch onderwijs: schaarste biedt kansen 
Het bedrijfsleven in en om Maassluis heeft grote behoefte aan 
goed opgeleide technici; maar helaas wordt vooralsnog geen 
vaktechnisch onderwijs aangeboden in onze gemeente. Dit 
vinden wij een gemis voor onze jongeren. Een technische 
opleiding biedt een hele goede startkwalificatie op de 
arbeidsmarkt. Lassers, elektriciens, installateurs: het 
bedrijfsleven staat te springen om nieuw technisch personeel.  
Hoewel het niet eenvoudig is om een nieuwe kostbare opleiding 
van de grond te tillen en ondanks het feit, dat dit ook nog eens 
niet de primaire verantwoordelijkheid van de gemeente maar 
van het onderwijs zelf is,  zien wij wel een stimulerende en 
regisserende rol voor de gemeente  weggelegd. Contacten met 
het bedrijfsleven benutten, niet alleen met de bedrijven binnen 
de gemeentegrenzen maar ook de grote bedrijven in 
omliggende gemeenten, is van zeer groot belang.  
Enthousiasmeren, het belang laten zien van de investering in 
hun toekomstig personeel, is in deze tijd niet een onmogelijke 
opgave. De werkgeversorganisaties luiden de alarmbel en 
roepen landelijk op tot noodmaatregelen. De schaarste aan 
goed opgeleid technisch personeel, biedt kansen voor 
Maassluis om nu in te zetten op de realisatie van technisch 
onderwijs. Dus hoewel de motie geen directe relatie heeft met 
de begroting, het heeft alles te maken met de huidige situatie 
op de arbeidsmarkt en het inspelen op actuele ontwikkelingen.  
Onze motie Technisch Onderwijs kon op brede steun in de 
gemeenteraad rekenen en in april volgend jaar worden wij 
geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek.  
Tot slot wens ik u zeer goede kerstdagen toe en bovenal een 
gezond en gelukkig 2012.  
Corine Bronsveld-Snoep 
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Steunraadslid Marcel aan het woord.                       
 
Ondertunnelen maar dan anders…. 
 

In ons land is momenteel de discussie gaande over het tracé 
van de Nieuwe Westelijke Oeververbinding. Op het moment dat 
u dit leest heeft de Minister waarschijnlijk haar voorkeur 
kenbaar gemaakt. Een keuze met grote invloed op onze stad, 
maar ook met lange termijn gevolgen in het kader van 
Rentmeesterschap.  Toch gaat dit stukje niet over de Nieuwe 
Westelijke Oeververbinding… Afgelopen herfst heeft mijn 
werkgever mij gevraagd om een deelproject te gaan doen aan 
de Fehmarnbelt Link. Dat is een beoogde tunnel tussen 
Duitsland en Kopenhagen. In deze tunnel zullen naast regulier 
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verkeer met 2 x 2 rijstroken, ook 2 tunnelbuizen worden 
gerealiseerd voor treinverkeer. Als de verbinding tot stand is 
gekomen. is de reisafstand tussen Hamburg en het achterland 
en Scandinavië via Denemarken naar Malmo flink verkort. 
Deze tunnel wordt zo‟n 18 kilometer lang en komt zo‟n 35 meter 
onder water te liggen. De constructie van de tunnel zal in delen 
van zo‟n 120 meter worden afgezonken op een manier zoals 
we in Nederland al jarenlang grote tunnels realiseren. 
De tunnel wordt gemaakt in opdracht van de Deense overheid. 
Zijn er dan geen Deense ingenieursbureaus en aannemers die 
deze klus kunnen klaren en waarom moet ondergetekende dan 
wekelijks een aantal dagen naar Kopenhagen? Dat komt, 
omdat het ontwerp via een Europese aanbesteding is 
gewonnen door de combinatie RAT, dat is een combinatie van 
Ramboll (Deens ingenieurs bureau), ARUP (Engels ingenieurs 
bureau) en TEC (Tunnel Engineering Consultants, waarin de 
Nederlandse ingenieursbureau‟s participeren op tunnelgebied). 
Ieder bedrijf brengt zijn expertise in en zodoende komt het 
product tot stand. 

                                         
In een dergelijke lange tunnel is het niet mogelijk om de 
luchtafvoer en de eventuele pompen alleen aan de 
tunneleindes te plaatsen. De installaties zijn daar niet sterk 
genoeg voor. Daarom wordt om de 2 á 3 km een speciaal 
tunnelelement geplaatst waarin de installaties komen. Deze 
elementen hebben een afwijkende maat en moeten ook op een 
speciale manier gemaakt worden. Ik heb de taak gekregen om 
een alternatief van deze elementen te ontwerpen. Binnen deze 
prestigieuze Europese tunnel ook nog een uitdagend 
deelproject. In de planning is het de bedoeling dat ik voor 1 april 
mijn werk heb afgerond en weer fulltime in Nederland aan 
andere projecten ga werken. 
Tot die tijd reis ik wekelijks op zondagavond of 
maandagmorgen vroeg naar Kopenhagen en op 
donderdagavond weer terug.  
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Intussen loopt het raadswerk gewoon door. Van de griffier 
ontvangen we alle stukken digitaal en de fractievergaderingen 
kan ik via een internetverbinding bijwonen en gewoon mee 
vergaderen. Het afgelopen jaar hebben we het college kritisch 
gevolgd en op cruciale momenten ons CDA-geluid laten horen 
in de raad en daarbuiten. Vanzelfsprekend zullen we vanuit de 
grondbeginselen dat in het komende jaar ook weer doen. Rest 
mij nog u hele fijne feestdagen en een heel mooi 2012 toe te 
wensen. 
 
Glædelig jul og et godt 2012 
 
Marcel „t Hart 
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Raadslid Kees PLeijsier                                      
 
De Oranjetunnel is de beste keuze. 
 
Als ik dit schrijf, is het enkele dagen voor het voorkeursbesluit 
van de minister bekend wordt. Ik weet nog niet zeker wat het 
gaat worden, maar een vermoeden heb ik wel. Na ruim 40 jaar 
discussie over een extra oeververbinding ten westen van de 
Beneluxtunnel, is er in de laatste drie jaar wel heel veel 
gebeurd. Het besluit van de minister zal gebaseerd worden op 
kosten (welke oplossing kost het minste), op effectiviteit (welke 
oplossing levert het meeste op) en op draagvlak (werkt 
iedereen mee aan de oplossing) De rapporten die in de 
afgelopen drie jaar zijn opgesteld vormen de onderlegger voor 
het te nemen besluit. Vanuit de gedachte “people, planet, profit” 
is onderzocht welke oplossingen er zijn voor de verbetering van 
de bereikbaarheid van de regio Rotterdam en de Rotterdamse 
haven met behulp van een nieuwe oeververbinding. 
Voor de Blankenburgtunnel heeft dit geresulteerd in drie 
varianten: de rechtdoorvariant (langs de grens 
Vlaardingen/Maassluis door de polder) de Krabbenplas-West 
(ten westen van de Krabbenplas) en de Krabbenplas-Oost 
variant (ten oosten van de Krabbenplas, langs de bebouwing 
van Vlaardingen). Alle partijen hebben de rechtdoor variant 
afgewezen. Deze “referentie-variant” geeft de meeste 
(geluids)overlast en heeft de meeste nadelige 
omgevingseffecten, maar is wel de goedkoopste. Alle 
gemeenten hebben deze variant als onacceptabel  bestempeld. 
De meeste gemeenten hebben hun voorkeur uitgesproken voor 
de Krabbenplas-West variant. 
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De Oranjetunnel kent twee varianten, die qua tracé gelijk zijn, 
maar de verbindingsweg tussen de tunnel en de A20 ligt bij de 
ene op maaiveld en bij de andere variant is deze weg 
verhoogd. Bij de laatste variant blijven de nu aanwezige wegen 
bestaan. De effecten op omgeving en natuur zijn bij de 
Oranjetunnel veel minder (ingrijpend) dan bij de 
Blankenburgtunnel. 
De kosten voor de Oranjetunnel worden door Rijkswaterstaat 
hoger ingeschat dan voor de Blankenburgtunnel. Hierbij moeten 
wel vraagtekens gezet worden: de Westerschelde-tunnel, qua 
diepte, lengte en constructie vergelijkbaar met een 
Oranjetunnel. heeft uiteindelijk minder gekost dan de 
goedkoopste variant van de Blankenburgtunnel. 
Bij een hoorzitting door de 2

e
 kamer zijn naast 

belangenorganisaties ook twee onafhankelijk geachte partijen 
gevraagd hun mening te geven over een Oeververbinding. Een 
(internationaal) zeer bekende landschapsarchitect vond een 
Blankenburgtunnel onacceptabel, wegens de negatieve impact 
op het landschap en de waarde van de omgeving. Ook één van 
de rijksadviseurs, belangrijke adviseurs van de overheid, 
hebben op de hoorzitting gepleit voor een Oranjetunnel. Deze is 
op de lange termijn effectiever en robuuster dan een 
Blankenburgtunnel op de korte termijn zal zijn. 
De gemeenteraad van Maassluis heeft ook advies uitgebracht 
aan de portefeuillehouder van de Stadsregio. Unaniem is 
geadviseerd te kiezen voor de Oranjetunnel, hetgeen nog eens 
bekrachtigd is door een unaniem aangenomen motie. De CDA-
fractie heeft de afgelopen jaren al regelmatig duidelijk gemaakt 
waar zij voor kiest: De Oranjetunnel. Samen met de andere 
gemeenten, Delft, Schiedam, Vlaardingen, Midden-Delfland, 
Hoek van Holland en Maassluis, wachten we nu op het besluit 
van de minister. Hierna is de 2

e
 kamer aan zet. We zullen ons 

dan weer melden bij de 2
e
 Kamerfractie van het CDA en 

duidelijk maken waar wij voor staan en waarom. Tijdens zijn 
bezoek aan Maassluis, om het standpunt van de CDA fracties 
uit de regio te horen, heeft Sander de Rouwe, 2

e
 kamerlid CDA, 

ons dat heel duidelijk gemaakt. Want de politiek wordt gevormd 
door iedereen.  Uw CDA Maassluis fractie vindt dat ook, ook op 
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lokaal niveau. Tijdens de begroting hebben we daarom een 
motie ingediend; burgerparticipatie bij de begroting. De 
financiën van de gemeente zijn de maatstaf waarmee de zaken 
in onze gemeente geregeld worden. Het gaat dus iedereen aan. 
Toch merken we dat er weinig gevoel zit bij de meeste inwoners 
in Maassluis voor de begroting. Jaren geleden is er al een 
begrotingsmarkt gehouden. Vertegenwoordigers van de 
verschillende partijen zaten klaar om vragen van inwoners over 
de begroting te beantwoorden. Ook in andere gemeenten 
gebeurt dit, maar in Enschede zijn ze een stap verder gegaan. 
Eerst wordt er ruim voor de behandeling van de begroting een 
informatieavond gehouden over de begroting. Kort daarna 
wordt de begroting behandeld in commissieverband. Hierbij 
worden inwoners uitgenodigd in te spreken en aan te geven 
waar zij zich zorgen over maken, waar zij zaken missen die in 
de begroting een plek zouden moeten hebben. De 
gemeenteraad kan dit meenemen naar de behandeling van de 
begroting.  Maar het meest bijzonder is wat in Enschede de 
“motie-markt” wordt genoemd. Inwoners van de stad kunnen 
moties en amendementen aanbieden aan de raad. De fracties 
kunnen vervolgens zelf besluiten of zij deze ook zullen indienen 
bij de begrotingsbehandeling. In Enschede werden bij de 
begroting van 2012 twee amendementen en 5 moties in 
stemming gebracht. Een direct gevolg van betrokkenheid van 
de inwoners van Enschede!  De fractievoorzitter van CDA 
Enschede vertelde me dat hij het als een succes heeft ervaren. 
En de deelnemers aan de motie-markt gaven aan echt gehoord 
te worden, met individueel contact en aandacht en begrip voor 
hun onderwerpen. Zo hoort politiek te zijn, rechtstreeks vanuit 
de samenleving, door de samenleving en voor die samenleving. 
De griffier van de Maassluise gemeenteraad is nu een voorstel 
aan het voorbereiden, dat na goedkeuring door de raad, voor 
het eerst uitgevoerd moet gaan worden voor de behandeling 
van de begroting van 2013. In een volgend ledenblad hopen we 
u er meer over te kunnen vertellen. Maar de fractie is altijd 
benieuwd naar uw ideeën en onderwerpen. 
 
Kees Pleijsier 
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Activiteiten Raadsleden                                             
 
Na het verschijnen van het vorige ledenblad heb ik van enkele 
leden vragen gehad – of beter gezegd opmerkingen – over het 
raadswerk van onze fractieleden. Naast het raadswerk zijn er 
vele activiteiten waar onze aanwezigheid vereist is. Elke 
maandagavond houden wij fractievergadering en elke 
dinsdagavond is er of commissie en raadsvergadering of een 
thema-avond, met uitzondering van de vakanties. Om U een 
indruk te geven van de nevenactiviteiten heb ik dit vanaf 29 
september eens op een rijtje gezet, onderstaand treft U dit 
overzicht aan. 
29 september, furieade promenade concert bezocht, jammer 
dat er zo weinig bezoekers waren, het concert was perfect. 
30 september, gesprek in Schipluiden gehad met Marja van 
Bijsterveld over NWO 
30 september, opening bijgewoond van de furieade, daarna 
lampionoptocht en afsluitend het vuurwerk. 
01 oktober, met een kraam op de furieade gestaan, lekker in 
het zonnetje, afsluitend heeft een CDA team meegedaan aan 
het westlander jagen van de marktbrug tot aan de P.C. 
Hooftlaan brug. 
06 oktober, infomarkt in de Koningshof bezocht over energie 
besparen. 
08 oktober,  met een CDA team, gehuld in ons groene CDA 
jack de manifestatie bij de Krabbenplas bezocht, samen met 
nog zo‟n 700 mensen geprotesteerd tegen de Blankenburg 
tunnel, die ons mooie natuurgebied tussen Vlaardingen en 
Maassluis dreigt te verwoesten. 
13 oktober, naar afscheidsreceptie van Theo Jonkman 
geweest, in de avond infoavond over de NWO bezocht in de 
Koningshof 
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14 oktober, Werkbezoek aan Vecom Maassluis gebracht, zeer 
interessante ochtend. 
17 oktober, in de middag overleg over de NWO 
17 oktober, bezoek aan SICM aan de Fenacoliuslaan, geen 
fractievergadering i.v.m. vakantie 
21 oktober, bezoek 2

e
 Kamerlid Sander de Rouwe aan 

Maassluis i.v.m. NWO, samen met omliggende fracties  
21 oktober, extra fractievergadering i.v.m. begroting 
02 november, Presentatie 3D aangifte op politiebureau 
02 november, extra fractievergadering i.v.m. begroting 
03 november, bestuursvergadering 
04 november, Bijbelquiz 
05 november, extra fractievergadering i.v.m. begroting 
05 november, jubileum myosotis 
08 november, Begrotingsraad van 19.00 tot 23.30 uur 
09 november, extra fractievergadering i.v.m. begroting 
09 november, 2

e
 avond begrotingsraad van 19.00 tot 22.45 uur 

10 november, uitreiking 1
e
 ster veilig ondernemen WC Palet 

16 november, afscheid Hans van Vliet afd. griffie 
17 november, bezoek tentoonstelling bij Seniorenwelzijn 
21 november, extra besloten bijeenkomst i.v.m. NWO 
22 november, installatie raad van jeugdambassadeurs 
22 november, bezoek raadsvergadering Westland inz. NWO 
28 november, overleg bij natuurmonumenten over de NWO 
30 november, ledenvergadering CDA  Maassluis 
 

Zoals U ziet omvat het nog best veel, het is niet zo dat alle 
fractieleden bij alle zaken aanwezig zijn, we proberen dit zoveel 
moge1lijk te verdelen. 
Rest mij U allen gezegende Kerstdagen toe te wensen en een 
heel fijne jaarwisseling met de beste wensen voor 2012 
 

Groeten 
Karel Zwaard 
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Bestuurslid Jaap Poldervaart aan het woord          
 
Partijcongressen CDA terugblik en vooruitblik 
 

Terugblik 
Op 29 oktober jl. bezochten Frits Zandman en ik het CDA-
Partijcongres in Utrecht. Dit keer kozen we voor vervoer met de 
trein. Het waren de dagen dat het Mauro-debat ons land (tv. 
krant, kapper, woonkamer, fractiekamers, op het werk, thuis) in 
zijn greep had. Mijn trouwe dagblad kopte die ochtend „Zaak-
Mauro bederft feestje CDA‟. Met daarbij de toevoeging: „vraag 
wat er met jongeman moet gebeuren verscheurt partij die 
vandaag congres houdt‟. En dan midden op diezelfde 
voorpagina als kop boven een apart artikel:  „CDA van de 
toekomst heeft sociaal hart‟. Met als eerste zin:. Jacobine Geel, 
theologe en presentatrice presenteert vandaag de eerste 
resultaten van haar gesprekken met CDA‟ers over de 
modernisering van de uitgangspunten van de partij. 
 
Het beloofde dus een interessant congres te worden. En dat 
iedereen er enorm mee bezig was bleek al in de trein waar al 
snel dit het onderwerp van gesprek was en waar we een 
ontmoeting hadden met een jongeman, Bert-Jan Butijn, die ook 
op weg was naar het congres en ons vanuit zijn dagelijkse 
interessante praktijk (stagiair bij de CDA 2

e
 Kamerfractie) en 

persoonlijke drive (actief CDJA bestuurder uit Friesland) zijn 
visie gaf op het vraagstuk. U begrijpt het wel, voor we het 
wisten waren we op Utrecht-centraal en liepen we even later 
het congrescentrum in waar alles in de startblokken stond. Er 
heerste een plezierige chaos. Zo‟n duizend(!) CDA leden en 
diverse organisaties, allemaal vol CDA-verwachting, waren naar 
Utrecht getogen. Gezien het Mauro-debat en de politieke 
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lading, waren ook weer alle persgeledingen in grote getale 
aanwezig en ook dat geeft steeds weer een aparte lading aan 
deze bijeenkomsten (o.a. live-uitzending op kanaal Politiek 24). 
Ook steeds weer boeiend om in de wandelgangen de coryfeeën 
(ministers en huidige kamerleden) te zien acteren (interviews of 
drukke gesprekken) of zomaar rustig aan een tafeltje of voor de 
lens van een fotocamera (Willem Aantjes en Hannie van 
Leeuwen). De sfeer is steeds zeer gemoedelijk en plezierig en 
als het zo uit komt kun je met iedereen even contact zoeken. In 
een optimistische gedachte zou je dan kunnen denken „het 
CDA doet er om‟ maar ook is er tegelijk het gegeven dat we als 
partij op het dossier Mauro niet al te best scoorden en sterk 
onder vuur lagen. De vraag of de zaak Mauro het feestje zou 
bederven zou overigens al snel duidelijk worden. Het congres 
ging vlot van start met de behandeling van 24 resoluties (bij 
binnenkomst kregen we ze netjes in boekvorm uitgereikt) en 
Frits en ik hadden, na een snelle kop koffie, een mooie plaats 
aangewezen gekregen voor in de zaal. Vlot kwamen de 
resoluties aan de orde. Er kon steeds door leden nog iets tegen 
of voor worden gezegd, waarna kamerfractievoorzitter Sybrand 
van Haersma Buma en bestuursvoorzitter Ruth Peetoom hun 
reactie en/of stemadvies gaven, waarna de stemming volgde. 
Heel modern allemaal middels een stemkastje, met binnen 
enkele seconden de uitslag op het scherm en dan de reactie in 
de zaal. 
 
Dan komt om ca. 11.00 uur resolutie 14 van indiener CDA 
Drenthe aan de orde: „Verblijfsvergunningen Alleenstaande 
Minderjarige Vreemdeling‟ (lees en voel Zaak-Mauro). Kort 
samengevat: onvrede met kille beleid, uitzicht op mogelijke 
studie of opleiding, meer humaan beleid. Lading van resolutie, 
actualiteit en preadvies DB: resolutie niet overnemen. Congres 
contra partijbestuur en fractie! Felle woorden vallen, voors en 
tegens worden gewisseld met grote nadruk om resolutie tegen 
de wil van het DB wel aan te nemen. Dan volgen de reacties 
van Peetoom en Buma. Kamera‟s in de aanslag, journalisten 
rukken op, dissidenten draaien rondjes met journalisten en 
camera‟s in de wandelgangen. En dan gaat het verrassend en 
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snel.. Het DB is om en steunt alsnog de resolutie en ook Buma 
namens de fractie wijst de resolutie niet af (geeft het terug aan 
minister voor individuele afweging)! Stemming volgt, uitslag: 
146 tegen en 819 voor, resolutie aangenomen, congreskou uit 
de lucht, cameraploegen kunnen naar huis….. En dat gebeurt 
dan ook. Het congres herpakt zich door de resterende 
resoluties te behandelen. En inderdaad, de meeste 
cameraploegen vertrekken. Ook voel je een opluchting door de 
zaal gaan. De zaak-Mauro zal het CDA-feestje niet bederven. 
Het sociale gezicht van het CDA heeft geen onderspit 
gedolven. Wat wel blijft, is de niet geringe schade die dit dossier 
heeft veroorzaakt en weten we dat de komende week er voor 
regering (minister Leers) en CDA-fractie nog een pittig weekje 
wacht.  
 
Na allerlei presentaties van vertrekkende en nieuwe 
bestuurders staan voor de pauze nog twee belangrijke punten 
op de agenda. De toespraak van Aart Jan de Geus als 
voorzitter van de werkgroep Strategisch beraad en die van 
Jacobine Geel over Hertaling Uitgangspunten. Geel won hier 
overduidelijk op inhoud en punten. Bevlogen en vurig ontrolde 
ze datgene waar de vele gespreken tot nu toe had geleid. 
Startend met een prachtig citaat van dichter De Coninck:  
Was ook de politiek maar zo: dit in de werkelijkheid aankomend 
als in een oude boerenhoeve en zeggen: dit is een dragende 
muur, die laten we staan, die en die moeten weg, daar komen 
grote ruimtes. Volgens Geel is het CDA van morgen op de 
toekomst gericht, heeft een sociaal hart, en agendeert vol vuur 
het oude ideaal van betrokkenheid bij het goede leven. De partij 
laat zich niet vangen in het versleten schema van links of 
rechts. En wat de partij in ieder geval niet is, is kleur- en 
zielloos‟. Het CDA heeft zich zelf vaak gepresenteerd als partij 
van het midden. Een hachelijke positie die in de praktijk vaak 
leidde tot het verwijt van kleurloosheid en onbegrensde 
compromisbereidheid. Zeker is het CDA van de toekomst een 
partij die compromissen sluit, maar dan met de ander en niet 
meer met zich zelf. In haar toespraak die we later allemaal op 
papier ontvingen, introduceert ze ook als voorzet aan het 



CDA Maassluis december 2011 
 

 24 

congres de nieuwe kernwoorden. Gespreide 
verantwoordelijkheid wordt “nederland maken we samen”. 
Solidariteit wordt “betrokken en nabij”. Publieke gerechtigheid 
wordt “rechtvaardig en betrouwbaar” en Rentmeesterschap 
wordt “zorg voor de aarde……”. Tijd voor de lunchpauze om 
even de benen strekken, een boterham te eten en wat rond te 
lopen door de congreszalen en gangen.  Frits heeft buiten voor 
de ingang een interessant gesprek met een demonstrant, die zo 
op haar eigen manier de aandacht weet te trekken en met haar 
nog vele anderen.  Ook bij de ingang merkte je dus dat het 
CDA-congres vandaag hot is. En zeker ook op het moment dat 
Maxime Verhagen arriveert is er weer veel geluid en beweging 
en natuurlijk weer de camera!  Na de pauze bezoeken we 
samen de deelsessie Hertaling Uitgangspunten (Nieuwe 
woorden, nieuwe beelden). Driehonderd CDA‟ers nemen deel 
aan de door Jacobine Geel geleide sessie met de bedoeling om 
te reageren op de nieuwe woorden. En dat gebeurt in ruime 
mate. Resultaat: genoeg voor de conclusie dat deze nieuwe 
woorden het in de ogen van velen nog niet waren. Wel steun 
voor benadering en gedachten (partij die kiest voor Compassie) 
maar oude vertrouwde woorden even vervangen blijkt minder 
eenvoudig. Oplossing ligt misschien veel meer in het opnieuw 
uitleggen en concreter maken van de oude begrippen dan het 
vervangen. Een boeiende sessie die omvloog en waar de 
werkgroep goed mee verder kon. En duidelijk was ook wel dat 
„Nederland maken we samen‟ na de sessie als te veel 
TON/Wilders geschrapt kon worden.  Na deze sessie 
verzamelden we ons weer in de grote zaal voor het 
„slotoffensief‟, te weten: Wilhelmus (congres traditie), in 
memoriam enkele bekende leden, meditatieve zang door 
Denise Janna, toespraak Buma en Verhagen en tenslotte het 
slotakkoord, de afsluitende toespraak van nieuwe voorzitter 
Ruth Peetoom. Al met al een boeiend congres, interessant om 
mee te maken en zeker een hulpmiddel om de verbondenheid 
met vele andere CDA‟ers te ervaren, iets waar zeker een 
positieve stimulans van uitgaat. Na een snel drankje en nootje 
reizen we huiswaarts en horen op het nieuws de uitslag van het 
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congres en dat klinkt toch net weer anders dan je zelf hebt 
ervaren.     
Vooruitblik       
Op 21 januari 2012 staat het volgende landelijke CDA-congres 
op de agenda. Een bijzonder congres omdat dan de definitieve 
rapportages van de werkgroepen Organisatie, Hertalen en 
Strategie aan het congres zullen worden voorgelegd. En dat 
congres, dat zijn wij! Dus noteer alvast die datum. En om met 
Frits te spreken, wellicht dat op dat congres een resolutie 
Maassluis op de agenda staat……  Dat congressen ook kunnen 
leiden tot nieuwe contacten bleek wel uit het feit dat de 
ontmoeting met Bert-Jan Butijn een leuk vervolg kreeg op onze 
ledenvergadering van afgelopen november.  
 

Hartelijke groet, Jaap Poldervaart 
 
Uitnodiging 
Zaterdagmiddag 21 januari zal in DeFabrique in Utrecht 
(Maarssen) de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst plaatsvinden 
van het landelijk CDA, met daaraan gekoppeld een bijzonder 
Congres. Dit bijzondere Congres staat in het teken van de drie 
werkgroepen die door het Partijbestuur zijn ingesteld: Hertaling 
Uitgangspunten (commissie Nieuwe Woorden, Nieuwe 
Beelden), Organisatie en het Strategisch Beraad. 
-    Voor de commissie Nieuwe Woorden Nieuwe Beelden 
(Hertaling Uitgangspunten) is het de laatste presentatie en zal 
het eindrapport aangeboden worden. 
-    Voor het Strategisch Beraad is het het begin van het 
discussietraject in de partij, dat zijn afronding zal vinden tijdens 
het Partijcongres van 2 juni 2012. 
-    Voor de werkgroep Organisatie zal er een organisatiemodel 
aangeboden worden. Over dat model zal in het land met de 
commissie gediscussieerd worden, wat zal leiden tot voorstellen 
voor statutenwijzigingen tijdens het partijcongres van 2 juni 
2012 en de werkelijke statutenwijzigingen op 27 oktober 2012. 
locatie: DeFabrique 
adres: Westkanaaldijk 7, 3542 DA Utrecht 
aanvangstijd: vanaf 13:30 uur 
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Fractievolger Fred Voskamp 
 

 
 

 
In het kader van de rubriek „Niet Zo, 
Maar Zo!‟ deze keer een bijdrage over 
hoe de gemeente zaken opgepakt heeft 

die met de rechten en plichten van kinderen te maken hebben. 
Op 22 november is in Maassluis de Raad van 
Jeugdambassadeurs geïnstalleerd. De raad bestaat uit 22 
Jeugdambassadeurs, 2 kinderen uit groep 7 of 8 van iedere 
basisschool in Maasluis. De Jeugdambassadeurs gaan praten 
over de rechten en plichten van de kinderen in Maasluis, op 
hun school en in hun buurt. Ze zullen elke maand bijeenkomen 
onder leiding van Marianne Schram, de kinderrechtencoach 
van Maassluis. Tijdens de installatie in de raadzaal van 
Maassluis lieten de kinderen direct zien dat er rekening met hen 
gehouden zal moeten worden. De kinderen mochten vragen 
stellen aan de burgemeester, vragen die ze samen met 
kinderen uit de klas hadden bedacht. De burgemeester gaf aan 
dat hij de vragen pittig vond en het wippen op zijn stoel was 
menigeen opgevallen. 
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De installatie van de Raad van Jeugdambassadeurs laat heel 
goed zien hoe het dus ook kan, niet over kinderen praten, maar 
met de kinderen zelf. Het is aan het college en de raad om dit 
initiatief van dichtbij te blijven volgen en de bijdrage van de 
kinderen niet alleen aan te horen, maar er ook iets mee doen. 
 
Fred Voskamp 
 
Jan de Visser aan het Woord 

 

 
Tijdens de verbouwing 
Op 21 januari a.s. houdt het CDA een bijzonder congres. 
Aanvankelijk zou er op die dag een nieuwjaarsreceptie 
gehouden worden. Dat gebeurt ook wel, zij het dit keer in 
combinatie met een buitengewoon congres. Drie commissies 
presenteren hun bevindingen: Hertaling, Strategisch Beraad en 
Organisatie. Het gaat dan om de toekomst op korte termijn. Hoe 
leggen we de klassieke uitgangspunten uit in hedendaags 
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Nederlands, hoe ziet het nieuwe verkiezingsprogramma eruit, 
en hoe organiseren we dat? 
Direct na de verkiezingstournee om het voorzitterschap van de 
partij ben ik actief geweest in de Organisatiecommissie. De 
partij wordt een netwerkpartij eerste klas. Het partijbestuur gaat 
alleen maar besturen. Net als in een voetbalclub speelt de 
voorzitter of het bestuur niet in het eerste team. Het bestuur 
organiseert. Het politieke debat vindt in de partij plaats op 
allerlei niveaus, waarbij internet een heel belangrijke rol speelt. 
Het partijbestuur gaat dat „ledengesprek‟ ondersteunen. In de 
nabije toekomst wordt het mogelijk dat een bepaalde club van 
„betrokken leden‟ via het partijbestuur in gesprek komt met 
„regerende leden‟. Het politieke debat vindt niet meer plaats in 
het partijbestuur maar in de partij zelf. Ik heb het wel eens zo 
gezegd: Van Den Haag naar Den Ham – daar gebeurt het. 
De uitkomsten van al die gesprekken komen op de nieuwe 
website van de partij, zodat mensen uit Lutjebroek weten wat er 
in Susteren speelt. Nu is die communicatie nog veel te mager. 
Om de boodschap van het nieuwe CDA uit te dragen heb ik het 
CDA Ambassadeurschap in het leven geroepen. Op 21 januari 
gaat die club ook van start. Dat zijn mensen met enthousiasme, 
deskundigheid en betrokkenheid die als het ware op afroep 
beschikbaar zijn om bij plaatselijke of regionale afdelingen het 
CDA-nieuwe stijl uit te gaan leggen. Zie de site 
CDAmbassadeur.nl. 
De situatie waarin de partij zich landelijk bevindt, is verre van 
ideaal. De verkiezingsnederlaag van juni vorig jaar dreunt nog 
na. Geen duidelijkheid over het leiderschap, kwalijke 
gebeurtenissen rondom Mauro, geen of geen herkenbare visie, 
ga zo maar door. Ondertussen heeft de Tweede Kamer-fractie 
wel veel van het verkiezingsprogramma gerealiseerd, maar 
weet dat weer niet te verkopen. In tijden waarin de peilingen 
alleen maar een beweging naar beneden te zien geven, heeft 
het zittende deel van het CDA het zichtbaar en merkbaar 
moeilijk. Daarnaast gebeurt er heel veel in de partij. Tal van 
mensen bouwen en denken mee aan een nieuwe fase voor de 
partij. Binnen de genoemde werkgroepen bestaat veel 
enthousiasme, en met één van de leden van de werkgroep 



CDA Maassluis december 2011 
 

 29 

Organisatie ben ik het van harte eens: we moeten gewoon 
terug naar 40 zetels. We zijn de grootste partij, we hebben 
alleen te weinig zetels. 
Vanuit het Theologen Netwerk, waarin ik ook mijn partijtje 
meeblaas, zijn er veelvuldige contacten met de zittende 
fractieleden, en met de commissies die de vernieuwing 
voorbereiden. In dat Netwerk is de discussie voorgelegd over 
het vrijwillig levenseinde. Dat heeft tot een aantal reacties 
geleid. In het komende nummer van CD Verkenningen staat 
een bijdrage van ondergetekende over het Burgerinitiatief Uit 
Vrije Wil. Ik noem dat, omdat er veel mensen zijn die vinden dat 
de principiële discussie niet meer gevoerd wordt. Dat is dus niet 
zo, maar ook daarvoor geldt, dat dat veel meer naar buiten 
gebracht moet worden. Daarom meld ik het hier maar even. 
Het „oude‟ CDA moet koste wat kost overeind gehouden 
worden tot de komende verkiezingen. Daarnaast bouwen we 
aan een nieuwe fase. Tijdens de verbouwing … 
Jan de Visser 
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UITNODIGINGNIEUWJAARSRECEPTIE 
 
 

HIERBIJ NODIGEN WIJ U VAN HARTE UIT 
VOOR DE NIEUWJAARSRECEPTIE VAN 

UW CDA MAASSLUIS OP 
 

DONDERDAG 12 JANUARI 2012 
 

20.00 UUR 
 

TEN HUIZE VAN FRACTIEVOORZITTER 
RODERICK WOLS 

 
ZURE VISSTEEG 38 

 
 

U BENT ALLEN VAN HARTE UITGENODIGD 
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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.nlTH 
Girorekening CDA Maassluis: 37 24 010 

http://www.cdamaassluis.nl/
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HET CDA MAASSLUIS HEEFT GELUKKIG EEN 
 

VRIJ CONSTAND LEDENBESTAND 
 

MAAR NIEUWE LEDEN ZIJN NATUURLIJK 
 

VAN HARTE WELKOM! 
 

HEEFT U ONDER UW FAMILIE, VRIENDEN OF KENNISSEN  
 

IEMAND DIE LID ZOU WILLEN WORDEN? 
 

MELD DIT BIJ HET BESTUUR 
 

DAN NEMEN WIJ CONTACT 
 

MET HEM OF HAAR OP 
 

ZO WERKEN WIJ SAMEN AAN EEN 
 

GROTER EN STERKER 
 

C D A 
 
 


