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Van de redactie.                                                         
 
Ook dit weer een goed gevuld ledenblad. Bij het lezen zal het u  
ongetwijfeld opvallen dat de verhalen zo positief van aard zijn. 
Het gaat dan ook goed met het CDA Maassluis. We zijn weer 
vertegenwoordigd in het college van burgemeester en 
wethouders, het bestuur heeft weer een secretaris en het 
enthousiasme in de fractie is volop aanwezig. 
Voor u wellicht een aanmoediging om de 
nieuwjaarsbijeenkomst/ledenvergadering op 14 januari a.s. bij te 
wonen. 
 
Steunraadslid Henrike Heijboer schrijft al een tijdje columns 
voor maassluis.nu. Een tweetal columns  van haar vindt u in dit 
blad. Ze gaan o.a. over windmolens, vrijwilligers en het stadshart 
van Maassluis. 
Fractievoorzitter  Corine Bronsveld is met haar gezin naar de 
aankomst  van Sinterklaas geweest.  Een leuk verhaal. Verder 
vertelt zij over de problemen rond Koningshof. Een moeilijk 
dossier. 
Wethouder Kees Pleijsier komt  goed op gang. Belangrijk voor 
hem zijn de gesprekken met de inwoners van Maassluis. 
Raadslid Mehmet Cicek heeft een bijdrage over de 
Voedselbank. Joke Cats van de Voedselbank beantwoordt  
daarin verschillende vragen. Interessant om te lezen. 
Raadslid Fred Voskamp vertelt ons over het onderwijs.  
Belangrijk in zijn verhaal is de wens om op de basisschool het 
Techniek-menu in te voeren. 
Chris Voskamp (de dochter van  Fred)  is het jongste CDA-lid in 
Maasluis (misschien wel van heel Nederland). Enthousiast als ze 
is, bezocht zij samen met nog  4 CDA-leden het congres in 
Alkmaar. 
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Zij geeft daarvan een uitvoerig verslag,  compleet gemaakt met 
een mooie foto. 
Raadslid Marcel  ’t Hart wijst ons op de komende verkiezingen 
voor de Provinciale Staten. Zelf staat hij op de verkiezingslijst als 
nr. 21.  Goed om te onthouden. 
Voorzitter Jaap Poldervaart heeft ook dit keer weer een 
boeiende bijdrage. Jaap is veel op pad. Bezocht het congres in 
Alkmaar, maar was ook  bij de Bijbelquiz in De Ark. 
Verder nodigt hij u van harte uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst 
op 14 januari. 
 
En zo is het jaar 2014 al weer bijna voorbij. Een jaar waarin in de 
wereld veel is gebeurd. Naast de vele goede dingen, veel  
onbegrijpelijke gebeurtenissen.  Vaak ver weg, soms dichtbij, 
soms heel dichtbij. 
Tijdens de komende kerstdagen  zal ongetwijfeld de roep om 
vrede extra hard klinken. 
Laten we hopen dat  die roep niet tevergeefs zal zijn. 
 
Goede kerstdagen en  een gelukkig 2015. 
Frits Zandman 
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Henrike Heijboer                                                         
 
Schrijven 
 
Aan het eind van het jaar maken we de balans een beetje op. 
Wat heeft het jaar 2014 ons gebracht? Veel, om alleen maar 
even bij het CDA te blijven. Ik begon het jaar als campagneleider 
en was erg blij dat de campagne voor de 
gemeenteraadsverkiezingen goed verlopen is. De fractie is aan 
de slag gegaan; in het college met een wethouder. En ik mocht 
steunraadslid worden. Ik heb me met diverse dossiers 
beziggehouden. Het afgelopen halfjaar vooral het sociaal 
domein. Er was een werkgroep in het leven geroepen om alle 
decentralisaties te volgen. Het CDA heeft veel vragen gesteld en 
heeft goed de vinger aan de pols gehouden. 
 
Als steunraadslid ben ik ook gevraagd om tweemaandelijks een 
column te schrijven voor de site maassluis.nu. Dat is iets nieuws. 
Schrijven. En dan een column, die ook wel een moraal moet 
hebben, vind ik. Negen december is mijn laatste column 
verschenen. Ik heb voor een positieve insteek gekozen, na alle 
commotie rondom het vertrek van wethouder Eitjes. Deze 
column wil ik u niet onthouden, daarom onderstaand de tekst. 
Mocht u nog ideeën hebben voor een onderwerp, dan hoor ik dat 
graag van u.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Henrike Heijboer 
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NB: de redactie  is onder indruk van deze mooie column van 
Henrike. Daarom is als extraatje ook een eerdere column van 
Henrike in dit blad opgenomen. 
 

 
Column 1 Henrike Heijboer. 
 
Ondernemers en vrijwilligers 
 
Vond u 28 november 2014 ook zo’n bijzondere dag? Ja, het was 
de dag van de inzameling voor Ebola. Een schitterend bedrag 
van ruim 7 miljoen Euro is er opgehaald. Geweldig! Maar denk 
eens aan Maassluis. Voor Maassluis was het een hele bijzondere 
dag… 
 
Het Stadshart Maassluis heeft die dag de MKB Rotterdam-
Rijnmond winkelstraatprijs 2014 gewonnen. Dat is een prestatie 
van formaat. Tot vorig jaar hebben alleen Rotterdamse 
winkelstraten gewonnen en dan nu Maassluis! Van harte 
gefeliciteerd ondernemers! 
Het stadshart heeft een grote diversiteit aan winkelaanbod. Er 
zijn veel zelfstandig ondernemers. De binnenstad heeft een 
uniek en authentiek karakter. Er is een positieve samenwerking 
tussen ondernemers, de gemeente en andere partijen. En er zijn 
innovatieve acties op het vlak van ondernemerschap, 
evenementen of belangenbehartiging. Aan al deze eisen voldeed 
het  Stadshart met glans.  
 
Dat is bijzonder. Ondernemen is meer dan alleen een winkel 
runnen en geld verdienen. Ondernemen is bezieling, inventief 
zijn, creatief zijn, samenwerken, onderscheidend zijn van de 
grote winkelketens,  …. zo kan ik nog wel even doorgaan. Wat 
hebben wij fantastische ondernemers in Maassluis. 14 december 
kunt u weer genieten van geweldige samenwerking en een 
sfeervol evenement in het Stadshart: de kerstmarkt. 
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Vrijdagavond 28 november was ik getuige van de prijsuitreiking 
van de Culturele Prijs Maassluis. De Culturele Raad Maassluis 
reikt deze prijs tweejaarlijks uit aan mensen of organisaties die 
een bijzondere prestatie geleverd hebben op het gebied van 
cultuur of historie voor onze stad. De prijs is uitgereikt aan Ans 
van de Wiel, Maarten van Buren, de Govert van Wijnstichting en 
de vrijwilligers van Museum Maassluis. Er waren mooie 
toespraken en ik was onder de indruk van de bezieling van de 
diverse sprekers. Ik voelde passie en bevlogenheid. Ik heb 
bewondering voor de activiteiten van de laureaten. Inspirerend. 
 
Met name Hans Ploeg, voorzitter Museum Maassluis, hield een 
gloedvol betoog voor alle vrijwilligers van het Museum. Het 
Museum laat zien dat vrijwilligers tot veel in staat zijn. Zo’n 50 
vrijwilligers verrichten de meest uiteenlopende werkzaamheden 
in het museum. Van conserveren, baliewerkzaamheden, 
schoonmaken tot de tuin bijhouden; niets is te veel. 
Complimenten! De prijs is een mooie beloning voor jullie werk. 
  
Op vele vlakken zijn vrijwilligers actief in onze Maassluise 
samenleving. Soms op de voorgrond, maar meestal op de 
achtergrond. Altijd met veel enthousiasme en hart voor hun werk. 
Wat fijn dat zoveel mensen actief zijn en aandacht hebben voor 
elkaar. Vrijwilligerswerk verbindt, geeft voldoening en geeft 
plezier.  
 
Waar zouden we zijn zonder al die fantastische ondernemers en 
vrijwilligers in Maassluis! 
Dank voor jullie ondernemerschap en vrijwilligerswerk. 
 
Henrike Heijboer  
CDA Maassluis 
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Column 2 van Henrike Heijboer 
 
Buren en Windmolens 
 

 
 
Een goede buur is beter dan een verre vriend. Een waar 
gezegde. Hoe goed zijn de buren van onze gemeente 
Maassluis? Hebben wij goede buren?  
Ja, met Midden-Delfland zijn we hele goede buren, vooral na het 
vieren van 400 jaar Maassluis. Burgemeester Rodenburg was 
present tijdens de start en het eind van dit mooie stadsfeest. 
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Met Vlaardingen (en ook Schiedam) wordt heel veel en goed 
samengewerkt. Ook prima buren dus. 
Met Westland zijn minder contacten, vooral omdat deze 
gemeente in een andere stadsregio gelegen is. Maar met de 
komst van de metropoolregio liggen hier kansen om de buren 
beter te leren kennen en meer te gaan samenwerken. 
 
Dan Rotterdam, een grote, moderne stad met allure. Onze buur 
aan de westkant van Maassluis: de oranjeplassen, het 
recreatiegebied en Hoek van Holland. Rotterdam wil langs het 
fietspad naar Hoek van Holland acht windmolens plaatsen. Tot 
zover geen probleem, echter……  de molens komen zo dicht bij 
de grens met Maassluis te staan, dat de bewoners van  ’t Leye 
Lant en misschien wel de gehele Steendijkpolder hier heel veel 
overlast van gaan krijgen. En zo ga je niet met je goede buren 
om. Waarom wordt die achtste molen niet richting Hoek van 
Holland geplaatst? Is hier sprake van nimby – not in my 
backyard? 
 
De CDA fractie is een voorstander van gebruik van windenergie, 
ook in deze regio. Het waait veel langs de Nieuwe Waterweg, 
dus dat is op zich een prima locatie. Om een windpark mogelijk 
te maken hebben de provincie en de stadsregio convenanten 
opgesteld. Wat blijkt nu: die achtste molen staat buiten de 
contouren van dit convenant. Dus…. Nog dichter bij Maassluis 
en nog dichter bij de mensen die daar wonen. Het CDA heeft 
heel veel moeite gedaan om die achtste molen weg of verplaatst 
te krijgen in de richting van Hoek van Holland. Complimenten 
Marcel ’t Hart voor je vele werk. Maar helaas tot nu toe zonder 
resultaat. Rotterdam benoemt deze contouren als indicatief, wij 
delen deze mening absoluut niet! 
 
Onze buur Rotterdam dendert door. Er zijn 45 zienswijzen 
ingediend, veelal door Maassluise burgers en het 
gemeentebestuur. Neemt Rotterdam deze serieus? Nee, totaal 
niet. Ze leggen deze zienswijzen klakkeloos naast zich neer en 
besluiten de zienswijzen niet ontvankelijk te verklaren.  
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In de Nota van Beantwoording Windpark Nieuwe Waterweg geeft 
het college van Rotterdam als reden: “Er is geen reden een 
andere afstand ten opzichte van de woonkern van Maassluis te 
hanteren.” Nou, buurcollege, er zijn heel veel redenen om wel 
een andere afstand te hanteren. 
De belangrijkste redenen zijn: geluid, zicht en slagschaduw.  
 
Hoe nu verder? Gemeente Rotterdam, toon je een goede buur 
en verplaats deze windmolen naar de Hoek van Hollandse zijde. 
Daar is ruimte en afstand genoeg tot de bebouwing van de 
woonkern.  
Het kan nog, het is nog niet te laat! 
 
Rotterdam, je bent nu een hele verre vriend geworden…… 
wanneer word je weer een goede buur? 
 
Henrike Heijboer 
 
 

 
 

Corine Bronsveld                                                                                                                                                     
 
Van de fractievoorzitter  
 
December: vaste rituelen, andere beleving 
 
Ieder jaar brengt de redactie vlak voor kerst een CDA-ledenblad 
uit. Voordat ik aan mijn bijdrage voor dit  kerstnummer begon, 
heb ik het artikel dat ik vorig jaar december heb ingeleverd nog 
eens teruggelezen. Ter inspiratie en ter voorkoming van 
herhaling. Wat mij opvalt bij het teruglezen is, dat enige herhaling 
toch echt onvermijdelijk is. December wordt gekenmerkt door 
vaste ijkpunten, net als de politiek. Vaste momenten, maar ieder 
jaar anders beleefd. 
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Ik begin het artikel van vorig jaar over de hectiek en gezelligheid 
van de decembermaand met een jong gezin. Ik realiseer mij dat 
bijna dezelfde woorden over het heilige geloof in Sinterklaas nog 
steeds hier in ons huis van toepassing zijn. Onze kinderen 
hebben een vrij grote verandering zonder  discussie 
geaccepteerd. Wel heb ik één zin uit het Sinterklaasjournaal 
regelmatig door mijn oudste zoon herhaald horen worden. “De 
kleur van zwarte piet is niet belangrijk”. Een zin die indruk 
maakte.  Hij hoefde niet meer zo nodig zwart geschminkt, de 
kleur deed er tenslotte niet  toe. 
 

 
 
Hoewel ik mijzelf betrap op gemengde gevoelens over de kleur 
van Zwarte Piet, lijkt het de doelgroep hier in huis niet zo te 
deren. Met één witte Piet, één zwarte Piet en één Piet met vegen, 
togen wij vol enthousiasme naar de intocht van de goedheiligman 
in Maassluis. We slaan nooit over, ook niet als het regent. Ook 
niet nu er voor het eerst  live verslag van de intocht in Maassluis 
werd gedaan op de televisie.  Wij stonden langs de kade flink te 
zwaaien en te genieten. Van thuisblijvers heb ik begrepen dat de 
televisie uitzending net zo geweldig was. Een warm compliment 
hiervoor aan de vrijwilligers van stichting  De Rode Mijter is dit 
jaar echt op zijn plek.  
 
In mijn artikel van vorig jaar ging het niet alleen over de 
Goedheiligman uit Spanje maar vanzelfsprekend ook over de 
politiek. Over een unaniem aangenomen gemeentelijke 
begroting en over de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. 
Ook hier overeenkomsten, want ook dit jaar is de begroting 
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unaniem aangenomen en ook nu staan er weer verkiezingen 
voor de deur.  Vaste momenten, maar het gevoel is wel anders.  
 
De verkiezingen voor de Provinciale Staten staan verder van ons 
af dan de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar. Met  
fractiegenoot Marcel   ’t Hart op de kandidatenlijst hebben we wel 
een troef uit Maassluis in handen en we gaan ons zeker inzetten 
voor weer een mooi resultaat. Net als bij de 
gemeenteraadsverkiezingen gaan wij weer actief campagne 
voeren en Marcel is daarbij ons stralende middelpunt.  
 
Een mooi resultaat in de Provincie kan ons veel brengen, zoals 
ook hier in Maassluis het vertrouwen van de kiezers ons veel 
heeft gebracht. Wij maken na vier jaar oppositie weer deel uit van 
de coalitie. Een coalitie samen met de PvdA, de VVD en de VSP. 
Een coalitie die samen werkt vanuit vertrouwen in elkaar en op 
basis van een coalitieakkoord dat we met elkaar hebben 
gesloten. Het coalitieakkoord is echt ons akkoord, zo voelen wij 
dat als CDA-fractie. De stap van oppositie naar coalitiepartner is 
mooi, maar niet altijd eenvoudig. Als coalitiepartij kan je meer 
bereiken, maar het vraagt ook veel overleg en vertrouwen in 
elkaar, in de mensen die uitvoering geven aan het akkoord. 
Vertrouwen in de fracties van de coalitiepartijen en in de 
wethouders.   
 
Dit vertrouwen in één van de wethouders is de afgelopen weken 
geschaad. Het goede gevoel dat wij hadden toen de begroting 
unaniem door de hele gemeenteraad werd aangenomen, is de 
afgelopen weken overschaduwd door het vertrek van wethouder 
Eitjes. Zijn vertrek was niet vrijwillig  en viel hem zwaar. Het is 
pijnlijk, maar ook onvermijdelijk naar de mening van de fractie 
van het CDA Maassluis en de andere partijen.  
 
Al langere tijd leven er veel vragen in de gemeenteraad over de 
Koningshof. Het CDA Maassluis heeft zich altijd kritisch 
opgesteld in dit dossier. Kritisch omdat wij tegen de sluiting van 
Theater Schuurkerk waren. Roderick Wols stelde als toenmalig 
fractievoorzitter al, dat het voorstel om tot samenvoeging van de 
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twee theaters te komen op financieel drijfzand was gebaseerd. 
De toen ingeboekte bezuiniging blijkt drie jaar later inderdaad 
veel te optimistisch en bij lange na niet haalbaar. Wat ons echter 
het meest dwars zat in het dossier was, dat wij telkens geen 
volledige antwoorden kregen op onze vragen. 
 
Op onze laatst gestelde vragen kwam wel antwoord. De vragen 
waren helder, de antwoorden helaas ook en de informatie die na 
veel doorvragen uiteindelijk boven tafel kwam, heeft onze fractie 
als pijnlijk, ongewenst en kwalijk ervaren. De grenzen hoe je als 
openbaar bestuurder hoort te handelen zijn opgezocht en zijn 
overschreden. Dit weegt zwaar, zaken waar je verre van moet 
blijven, lagen op tafel. De burgemeester kreeg voor zijn heldere 
koers bijval en ondersteuning van de gehele gemeenteraad. Wat 
volgt is een onderzoek om alle feiten aan het licht te krijgen. De 
opdracht aan de gehele politiek is om het geschade vertrouwen, 
dat inwoners in ons gesteld hebben, proberen te herstellen. 
Geen eenvoudige opdracht voor ons, maar wel één waar wij ons 
hard voor willen maken en vol energie voor willen inzetten.   
 
Het raadswerk heeft het afgelopen jaar veel gevraagd van 
Marcel, Fred, Mehmet en Henrike. De verkiezingen, de 
onderhandelingen, de nieuwe taken die de gemeente gaat 
uitvoeren in het sociale domein, de lastige politieke dossiers en 
de bezoeken in de stad. Gemerkt en ongemerkt gaat er veel tijd 
zitten in het raadswerk. Het is zo fijn om te kunnen schrijven dat 
ondanks al deze uren werk, door de fractie en het bestuur met 
evenveel enthousiasme wordt gewerkt aan een mooiere stad. 
 
In 2015 blijven we ons vanzelfsprekend inzetten voor uw en ons 
Maassluis. En in 2015 komen er weer vaste momenten voorbij. 
Thuis, met de feestdagen en verjaardagen. Ook in de politiek: 
verkiezingen, kadernota en de begroting. Die momenten staan 
vast op de kalender, maar worden iedere keer anders beleefd. 
Wij hopen natuurlijk dat 2015 een mooi jaar wordt en dat 
iedereen al die vaste momenten, thuis en in de politiek, met een 
heel positief gevoel mag beleven. 
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Ik wens u een zalig kerstfeest en hoop u te ontmoeten op de 
nieuwjaarsreceptie om u persoonlijk een gezond 2015 te 
wensen. 
 
Corine Bronsveld 
 

Kees Pleijsier                                                                                       
 
Van de wethouder 
 
Kerstgevoel 
Kerst betekent voor velen:  warmte, gezelligheid, samen zijn.  
Ook vanwege het weer.  Vaak is het koud en nat.  Ed Aldus heeft 
uitgerekend,  dat slecht 9% van de “kersten” (sinds het weer 
wordt bijgehouden) een witte kerst is geweest. 
  

 
 
Ook ik ga met kerst en de dagen eromheen met het gezin op 
bezoek bij familie en vrienden. Daar kijken we naar uit, vanwege 
de warmte, gezelligheid en het samen zijn.  
 
Als wethouder probeer ik veel in de stad te zijn: praten over de 
stad, ideeën uitwisselen en uitleggen waarom we als college 
ergens toe besloten hebben. Heel waardevol, want we doen het 
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voor de stad, niet voor ons zelf. Goede gesprekken, vervelende 
gesprekken: het brengt ons verder, het helpt ons de stad en de 
inwoners zoveel mogelijk tot dienst te zijn. 
 
Soms, heel soms, gaat het niet over beleid, visie of strategieën, 
maar gaat het nergens over. Koetjes en kalfjes, verder niets. 
Over hoe het 40 jaar geleden was. Wie er toen een draai om z’n 
oren kreeg van de pastoor, de agent of de leraar. Over hoe 
anders het nu is en hoe dat beleefd wordt. Over alleen zijn, over 
het missen van geliefden en naasten. 
 
Heel soms word ik dan met m’n neus op de feiten gedrukt. Dat 
warmte, gezelligheid en samen zijn niet alleen met kerst beleefd 
moeten worden. Dat het fijn zou zijn als we dat allemaal het hele 
jaar door zouden mogen voelen. Dat we deze kerst gewoon 
mogen genieten van onze gezinnen, onze familie en onze 
naasten, maar dat we als voornemen voor het nieuwe jaar dat 
gevoel bij zoveel mogelijk mensen moeten zien te krijgen. 
 
Misschien heet dat gewoon “omzien naar elkaar”.  Maar wanneer 
we iedereen die er behoefte aan heeft, het hele jaar door een 
kerstgevoel kunnen geven, zouden we dan allemaal gelukkiger 
zijn? 
  
Fijne feestdagen. 
Kees Pleijsier 
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Mehmet Çiçek                                                             
 
Raadslid Mehmet stelt vragen aan Joke Cats van de 
Voedselbank Maassluis 
 
Vraag: 
We willen graag een terugblik werpen op het ontstaan van de 
Voedselbank.  
Kunt u ons vertellen hoe, waar, wanneer en waarom de 
Voedselbank opgericht is. 
Antwoord: 
De voedselbank in Maassluis is in 2004 opgericht op verzoek van 
Jacques en Carla Sies. Zij hebben dit verzoek gericht aan Peter 
en Miranda Okkerse, die dit opgepakt hebben. 
Eerder bestond de voedselbank al in België en in Rotterdam. 
Ook in Maassluis bleek al snel dat de voedselbank aan een 
behoefte voldeed. Bij de aanmelding moet de cliënt aan een 
aantal criteria voldoen. De verwijzingen komen van diverse 
organisaties werkzaam in Maassluis. Denk dan bijvoorbeeld aan 
het maatschappelijk werk, schuldhulpverlening en de afdeling 
sociale zaken en werkgelegenheid van de gemeente Maassluis. 
 
Vraag: 
We weten nu waarom de voedselbank opgericht is. Kunt u ons 
aantallen noemen die er gebruik van maken en heeft u een 
wachtlijst waardoor mensen op dit moment niet geholpen 
kunnen worden ? 
Antwoord: 
We hanteren geen wachtlijst, omdat wij van mening zijn dat 
mensen die bij ons aankloppen zich vaak al in een dermate 
moeizame situatie bevinden, dat directe hulp noodzakelijk is. Dat 
blijkt uit het intakegesprek dat plaats heeft gevonden. Momenteel 
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maken we 250 kratten klaar voor de 210 cliënten die bij ons staan 
ingeschreven. Een huishouden dat uit meer dan 3 personen 
bestaat heeft recht op twee kratten. 
 
Vraag: 
Wij hebben zelf  een dagje meegedraaid en hadden het idee dat 
het erg veel werk was om het te organiseren. Hoeveel vrijwilligers 
zijn er actief en hoe komt u aan zoveel vrijwilligers? 
Antwoord: 
Er zijn 45 vrijwilligers actief bij onze organisatie. De meeste 
vrijwilligers hebben zich spontaan bij ons aangemeld. Door mijn 
betrokkenheid bij het vluchtelingenwerk heb ik mensen ontmoet 
die nu ook bij ons werkzaam zijn. Het mooie van  het team is, dat 
het een multicultureel team is. Men komt uit verschillende landen. 
 
Vraag: 
Kort geleden is naast voedsel en kleding ook een speelgoedbank 
opgestart. Geweldig initiatief om voor de kinderen die het slecht 
hebben een steentje bij te dragen. We zijn benieuwd  of het zijn 
doel bereikt heeft. 

 
Antwoord: 
Tijdens de uren dat de speelgoedbank open is, 
hebben we al een flink aantal kinderen mogen 
helpen aan speelgoed. U begrijpt dat de 
bereikbaarheid nog zal moeten verbeteren en de 
speelgoedbank bekend moet worden bij de 
diverse organisaties die kinderen door mogen 
verwijzen. 

  
Vraag: 
Wij weten dat u heel erg krap zit met de ruimte en ook een 
onzekerheid hebt over uw huidige ruimte. Wat heeft de 
Voedselbank nodig om in de toekomst de gewenste activiteiten 
te verrichten. 
Antwoord 
We zitten inderdaad heel krap in de ruimte. Dat heeft 
verschillende oorzaken. Denk aan het groeiend klantenbestand, 
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meer kratten klaarmaken, het overweldigende aanbod aan 
speelgoed. dat onze verwachtingen overtrof. Daarbij speelt nog 
een ander probleem. Het gebouw van Maasdelta staat te koop 
en onze toekomst daar is onzeker. We zijn op zoek naar een 
ruimte waar de voedselbank  (werkruimte waar de rollenbanen 
kunnen staan en levensmiddelenmagazijn) , speelgoedbank en 
(nog uit te rollen) kledingbank onder één dak kunnen 
functioneren, zodat er geen eilandjes gaan ontstaan. Verder is 
van groot belang dat onze ketenpartners daar hun balie kunnen 
bemensen. Ketenpartners zijn wijkteam Maassluis en wijkteam 
jeugd, schuldhulpverlening, schuldhulpmaatje, Careyn. Het is 
tevens noodzakelijk dat er en spreekkamer is voor de 
intakegesprekken met de cliënten die zich aanmelden. Men kan 
bij de voedselbank aankloppen, maar men moet eerst een 
screening (waarbij wordt gekeken of men voldoet aan de landelijk 
gestelde normen) ondergaan. Dat houdt in  het aantonen, dat 
men recht heeft op een pakket aan de hand van bankafschriften 
van de laatste drie maanden en eventueel een 
schuldenoverzicht. Een dergelijk gesprek moet in alle 
vertrouwelijkheid plaatsvinden en niet in een openbare ruimte. 
Een “kantine” (voor de medewerkers en voor de cliënten in het 
kader van ontmoeting), watervoorziening en toiletruimte zijn 
nodig om goed te kunnen werken. Met de ketenpartners 
samenwerken, verbinden is alleen mogelijk als we een goede 
ruimte hebben. Er kan dan ook sprake zijn van werkplekken en 
stageplekken. 
 
Tenslotte: 
Joke, heel hartelijk bedankt voor het beantwoorden van de 
vragen. Namens het  CDA Maassluis heel veel sterkte 
toegewenst bij de verdere uitvoering van dit belangrijke werk 
voor vele inwoners van Maassluis. 
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Fred Voskamp                                                            
 
Onderwijs in Maassluis 
 
Als jonge fractie zijn we regelmatig te vinden op de schoolpleinen 
van diverse basisscholen in Maassluis. Op die manier horen we 
op een natuurlijke manier wat er speelt, zowel op het gebied van 
onderwijs, maar ook op het gebied van onderhoud van de 
schoolgebouwen. Nu gaat per 1 januari het geld, bestemd voor 
onderhoud, niet meer naar de gemeente, maar direct naar de 
scholen. Bij de begrotingsbehandeling hebben we het college 
gevraagd om aanvragen die nu nog in behandeling zijn 
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voortvarend op te pakken en de scholen in de overgangsperiode 
te ondersteunen, om te voorkomen dat de leerlingen de dupe 
worden van problemen bij het onderhoud. 
 
Vorig jaar hebben we bij de begroting een motie ingediend om te 
komen tot een Techniekmenu op de basisschool, om zo kinderen 
zo vroeg mogelijk in contact te brengen met, en enthousiast te 
maken voor techniek. Recentelijk is in commissiebehandeling 
een consultatie van het College besproken waarin de stand van 
zaken van het Techniekmenu met de Raad gedeeld is en 
toestemming gevraagd is om het Techniekmenu verder uit te 
gaan werken. 
 
Doel is om vanaf schooljaar 2015-2016 een Techniekmenu op 
de basisscholen te kunnen aanbieden voor alle groepen, in 
samenwerking met het Maassluise bedrijfsleven en instellingen, 
zoals diverse musea. De commissie heeft hiermee ingestemd en 
we kijken uit naar de verdere uitwerking. 
 
Een deel van de fractie is in de afgelopen periode op het 
Kastanjecollege geweest voor een gesprek met de directie. 
Tijdens dit gesprek is onder andere de TechNetkringNWN 
besproken. Deze organisatie kan scholen in de regio helpen om 
in het Voortgezet Onderwijs techniek onder de aandacht te 
brengen. Wel hebben we gemerkt dat de aanpak een stuk 
concreter kan. We hebben hierover als fractie bij de begroting 
vragen gesteld. Ook de maatschappelijke stage kwam tijdens dit 
gesprek ter sprake. Dit initiatief om kinderen bij vrijwilligerswerk 
te betrekken gaat helaas verdwijnen. Tijdens het gesprek werd 
wel duidelijk dat het de laatste jaren steeds moeilijker werd om 
alle leerlingen aan een maatschappelijke stage te helpen. De 
scholen en gemeente zullen op andere manieren het belang van 
vrijwilligerswerk onder de aandacht van scholieren gaan 
brengen. 
 
Recentelijk is, via een brief die aan de ouders van de kinderen 
van het Kastanjecollege is gestuurd, de fractie ook op de hoogte 
gebracht van diverse veranderingen binnen het Kastanjecollege. 
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Omdat de brief vragen opriep over het aanbod van onderwijs 
voor leerlingen in Maassluis, maar ook omdat de veranderingen 
mogelijk kansen biedt om nog eens te kijken naar de 
mogelijkheid van technisch Voortgezet Onderwijs, heeft de 
fractie het College vragen gesteld. De fractie heeft onder andere 
gevraagd of er overleg is tussen de gemeente en de Lentiz 
Onderwijsgroep over de plannen en aanbod van het Voortgezet 
Onderwijs in Maassluis.  
 
In november heeft een afvaardiging van de gemeenteraad 
gesproken met de MOR (Maassluise Onderwijs Raad). Tijdens 
dit gesprek is de beleidsnotitie en de verordening Jeugdhulp 
besproken, maar ook de moties die door de raad zijn 
aangenomen bij de behandeling van de begroting 2015. Speciale 
aandacht werd gevraagd voor de opvang van Syrische 
vluchtelingkinderen. Deze kinderen worden gedurende het 
eerste jaar door de Centrale Opvang Maassluis opgevangen. Dit 
team zorgt ervoor dat kinderen zo snel mogelijk de Nederlandse 
taal leren, maar daarbij hebben ze ook een taak om de, vaak 
getraumatiseerde, kinderen te helpen zodat ze toch ‘gewoon’ de 
aansluiting kunnen maken met ons onderwijs. Belangrijk werk, 
wat door de komst van 8 kinderen uit 3 gezinnen flink onder druk 
staat, iets wat de ondersteuning van de gemeente vraagt. 
 
Al met al veel zaken die op het gebied van onderwijs in de 
afgelopen periode gespeeld hebben. Als fractie zullen we ons 
best blijven doen voor het onderwijs van de kinderen van 
Maassluis. Dit zullen we onder andere blijven doen via de 
(informele) gesprekken op het schoolplein en de gesprekken met 
de professionals. 
 
Ik wens u allen goede kerstdagen en een gelukkig 2015. 
 
Fred Voskamp. 
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Chris Voskamp                                                                                           
 
Ook Chris Voskamp bezocht het partijcongres 
 
Op 8 november hebben Jaap Poldervaart, Henrike Heijboer, 
Marcel 't Hart, Constand Wassink en ik, Chris Voskamp, het CDA 
Maassluis vertegenwoordigd op het partijcongres in Alkmaar.  
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Henrike haalde iedereen op, zodat we gezellig met zijn allen 
zouden gingen rijden. Eenmaal aangekomen in Alkmaar waren 
er verschillende deelsessies. Marcel ging naar de deelsessie 
'Buitenland & Energie en visiegroep Duurzame ontwikkeling', 
Jaap en Constand naar de deelsessie 'Armoede' en Henrike en 
ik gingen naar 'Buitenland Internationale Samenwerking'. Bij de 
koffie kwamen we weer allemaal bij elkaar en bespraken we met 
elkaar wat we hadden gehoord. 
  
Toen de koffie op was vertrokken we richting de Grote Sint 
Laurens Kerk, waar het politieke deel plaats vond. Het was heel 
indrukwekkend om te zien hoeveel mensen er waren en ik heb 
mensen gezien die je normaal alleen op de televisie ziet. 
Meerdere mensen hebben gesproken, waaronder een meisje uit 
Oekraïne, die over de opstand daar praatte. Natuurlijk kwamen 
ook de partijvoorzitter en de fractievoorzitter, Sybrand Buma en 
Ruth Peetoom, aan het woord. We hebben naar interessante 
speeches mogen luisteren.  
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Om half één kon je een lunchpakket kopen. Daarna waren er 
weer deelsessies, maar je kon nu ook mee doen met de 
stadswandeling door Alkmaar. Wij gingen allemaal mee met de 
stadswandeling. Wat een mooie stad is het. Het was gaaf om te 
zien dat er overal op straat wel iemand rondliep met een groene 
sjaal of jas. Veel mensen hebben ook nog campagne gevoerd 
terwijl we de stadswandeling maakten, gewoon flyeren en met 
mensen gaan praten.  
  
Toen de wandeling was afgelopen gingen we weer terug naar de 
kerk. Hier hebben we over allerlei dingen gestemd en naar veel 
mensen geluisterd. Ik heb voor het eerst in mijn leven gestemd, 
over wie er op de vrijgekomen plekken in het partijbestuur 
zouden komen en over de resoluties. Ik vond het erg leuk om te 
zien dat ook het CDJA actief aanwezig was. Vervolgens gingen 
we stemmen of de lijsttrekker van de Eerste Kamer, Elco 
Brinkman, mag blijven. Toen bleek dat hij zijn taak als lijsttrekker 
van de eerste kamer nog een tijdje mocht blijven doen, gaf ook 
hij een speech.  
  
We besloten om nog even naar de borrel te gaan, waar we weer 
veel nieuwe mensen hebben ontmoet, en hebben daar nog wat 
gedronken. Daarna gingen we weer terug naar de auto om 
onderweg nog bij la Place wat te eten. Ik heb een hele leuke dag 
gehad, veel geleerd en veel nieuwe mensen ontmoet. Als het kan 
ga ik de volgende keer weer mee, het liefst dan ook met mijn 
vader.  
  
Chris Voskamp  
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Marcel ’t Hart                                                                
 
Raadslid Marcel  ‘t Hart aan  het woord over de komende 
verkiezingen. 
 
Komende maart mogen we met zijn allen weer naar de stembus, 
voor de provinciale staten- verkiezingen en de 
waterschapsverkiezingen. 
 

 
 
Op 3 december zijn de lijsten van de waterschappen en de 
provinciale staten vastgesteld en zijn tegelijkertijd ook de 
verkiezingsprogramma’s door de Algemene Leden Vergadering 
van Zuid Holland goedgekeurd. Voor de Provinciale Staten heb 
ik mij verkiesbaar gesteld. Uiteindelijk ben ik op de 21e plaats 
van de kieslijst terecht gekomen. De basis hiervoor is in de 
afgelopen periode gelegd. In die periode heb ik namens 
Maassluis veel contact gehad met onze provinciale fractie over 
de inpassing van de Blankenburgtunnel, de situatie rondom 
DCMR en Odfjell en meer recent natuurlijk de windmolens. 
Helaas heeft dat niet mogen leiden tot heel positieve besluiten 
op provinciaal niveau op deze dossiers, maar onze stem wordt 
wel gehoord in Den Haag en de contacten zijn nauw, daardoor 
wordt er veel informatie over en weer uitgewisseld. 
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Doordat ik kandidaat ben geworden voor de provincie maak je 
alles rondom die verkiezingen nadrukkelijker mee. Normaliter 
zouden we als Maassluis aansluiten in de campagne, nu word ik 
betrokken bij de campagne en de strategie daarin. Heel veel is 
daarvan nog niet bekend, maar de eerste tekenen lijken erop dat 
de campagne in de lijn ligt die we in Maassluis in 2014 hebben 
ingezet, positief en vol zelfvertrouwen. Op 10 januari zal alles 
verder uit de doeken worden gedaan bij de nieuwjaarsreceptie 
van de provincie. Deze zal worden gehouden in de gemeente 
Westland. In overleg met steunraadslid Henrike en bestuurslid 
Fenny zullen we voor Maassluis een meer specifieke campagne 
uitrollen. 
 
Afgelopen zaterdag was de eerste bijeenkomst met alle 
kandidaten van zowel de Provinciale Staten als de 
Waterschappen.  Omdat de verkiezingen samenvallen, worden 
de beide campagnes samengevoegd. De bijeenkomst stond 
vooral in het teken van kennismaken met elkaar, waarbij we een 
aantal workshops hebben gedaan die in het teken stonden van 
campagnevoeren. Vanzelfsprekend werden ook alle kandidaten 
vereeuwigd voor de diverse uitingen in de komende periode. 
 
Op dit moment is de fractie van het CDA in de provincie 6 
man/vrouw sterk. Op  een totaal van 55 zetels is dat relatief laag 
voor het CDA. De vorige verkiezingen hadden dan ook plaats in 
een voor het CDA zeer lastige en moeilijke periode. De ambitie 
is er om het aantal zetels flink omhoog te brengen, maar in alle 
eerlijkheid, mijn plek 21 op de kandidatenlijst zal normaliter niet 
leiden tot een zetel in de provinciale staten, maar zorgt wel voor 
een stuk herkenbaarheid op de kieslijst. Dat betekent dat ik me 
na de verkiezingen met heel veel plezier en veel inzet zal blijven 
inzetten voor CDA Maassluis.  
 
Ik ontkom niet aan een korte terug blik over 2014. Het was een 
mooi jubileumjaar voor Maassluis, met een voor het CDA 
prachtige verkiezingsuitslag en een niet minder mooi resultaat bij 
de college-onderhandelingen. Het CDA kwam terug in de college 
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bank! Vanaf deze plaats wil ik graag iedereen bedanken die 
hieraan een steentje heeft bijgedragen!  
 
Ten slotte rest mij nog u een heel mooi kerstfeest en een heel 
mooi 2015 te wensen met alle mensen die u lief zijn. 
 
Marcel ’t Hart 
 
 
 
 

Uitnodiging. 
 
 
Op 14 januari 2015 is de CDA Maassluis Nieuwjaarsbijeenkomst. 
Deze wordt gehouden in het Buurthuis van Wijkvereniging De 
Flat, Dr. Jan Schoutenlaan 187, 3145 SX. Aanvang 20.00 uur.    
 
Naast een vast heel gezellige Nieuwjaarsontmoeting met alle 
Maassluise CDA-leden en hun gasten is er die avond ook de 
aftrap van onze campagne voor de verkiezingen voor de 
Provinciale staten en waterschappen. 
 
Als speciale gast kunnen we die avond kennismaken met de 
temperamentvolle provinciale lijsttrekker Adri Bom-Lemstra. 
Maar ook onze eigen CDA Maassluis kandidaat Marcel ’t Hart zal 
vast van zich laten horen. We maken er een spetterende aftrap 
van. 
Noteren dus die datum, dit mag u niet missen! 
 
 
Namens het CDA Maassluis bestuur, 
Jaap Poldervaart, voorzitter  
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Jaap Poldervaart                                                           
 
Van de voorzitter 
 
Op pad voor de stad 
 
Toen we met elkaar nadachten over het komende ledenblad was 
dit het thema waar we ons op zouden kunnen richten, want in de 
politiek wordt veel op pad gegaan en zijn er veel ontmoetingen, 
ook als bestuurder. 
 
Zelf ga ik als voorzitter nogal eens op maandagavond op pad 
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richting stadhuis. Ik schuif dan als ‘fractievolger’ aan bij het 
wekelijkse fractieoverleg. Daar in het hart van de plaatselijke 
CDA politiek gebeurt het. Alles wat in de stad speelt of nog gaat 
spelen, komt op tafel en ik kan u verzekeren dat is heel wat. En 
steeds ben ik weer verbluft van de hoeveelheid werk die er moet 
verzet worden om deze stad te besturen en om als raadslid bij 
de ‘stadsles’ te blijven. Naast verbluft ben ik ook trots op de 
passie en betrokkenheid op elkaar én de stad waar dat in die 
fractie mee plaats vindt. Onze fractieleden en wethouder (in het 
college speelt zich ook heel wat af!) schrijven vast zelf iets over 
de resultaten van dat alles.  
 
Op de avond van 29 oktober ben ik naar het Religiedebat (!) 
geweest in de Koningshof. Geen politiek dit keer maar wel een 
novum volgens mij en een mooi initiatief vanuit Platform van 
Kerken Maassluis en de werkgroep Islam-Christendom. 
Zichtbaar geloof, debat over de plek van religie in de publieke 
ruimte! Een heldere inleiding van Karin van den Broeke (PKN 
synodevoorzitter) als aftrap. Kort samengevat, ja religie en 
gelovigen zijn (soms stevig) aanwezig en belangrijk in de 
publieke ruimte en hebben een duidelijke boodschap. Maar wel 
in een rol van minderheid in getal en niet meer met 
vanzelfsprekend gezag en zich veelal aan het opnieuw 
positionerend. Dan komen de forumleden aan het woord, 
bevraagd door gespreksleider ds. Gerrit van Dijk. Een mooi 
gemixte groep uit kerken, moskeeën, politiek en maatschappij 
waaronder onze fractievoorzitter Corine Bronsveld. Dapper dat 
ze dat aandurfde. Al met al werd het meer een aanzet tot 
gedachtewisseling dan een echt debat en dat was op zich prima. 
Zichtbaar geloven, ja prima maar iedereen geeft daar terecht zijn 
eigen invulling aan. De niet religieuze mens is wat wantrouwend, 
de moslimvertegenwoordiger zou willen dat religieuzen veel 
duidelijker zijn over normen en waarden met name richting 
jongeren waar zij veel zorgen over hebben, en de wel religieuzen 
zitten in een proces van ontkerkelijking en herijking van hun 
traditionele posities en spreken zich als gelovigen niet meer zo 
snel uit. Heel goed initiatief dit ‘debat’, stof tot nadenken en om 
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nog eens verder over te praten, daar was consensus over. 
Interessante avond gehad. 
  

  
 
En dan op weg naar de Ark op 12 november voor de Bijbelquiz. 
Uitgedaagd en aangemoedigd door de ChristenUnie fractieleden 
was er een CU-CDA team samengesteld die zich op de vragen 
zouden storten. Maar leuk was dat er nog veel meer teams uit 
allerlei richtingen waren die dit wel een leuke avond vonden om 
te bezoeken. En dat klopte. We maakten nader kennis met 
elkaar(altijd nuttig) en met de Bijbel in gewone taal, een nieuwe 
uitgave van het Nederlands Bijbelgenootschap. 40 lastige en 
informatieve vragen. Uitslag CDA-CU ‘lijstverbinding extra’: een 
mooi resultaat! Veel vragen goed, geen overwinning (dit keer niet 
dus) en hele leuke avond. Bedankt NBG tot volgend jaar.  
Op 8 november hele lange dag met hele leuke groep naar heel 
inspirerend CDA congres in Alkmaar geweest. Mooi om zo met 
500 CDA-ers te congressen en leuk ook dat Chris (?) er bij was. 
Wie dat is en meer daarover van haar zie elders in dit blad. 
Op de avond van 19 november weer een CDA avondje weg. De 
ledenvergadering in de Narthex van de Petrus en Pauluskerk. 
Best een spannend avondje zo’n ledenvergadering voor een 
beginnend voorzitter. Als u er bij was dan weet u dat het een 
positieve en inspirerende bijenkomst was. En voor de niet 
aanwezigen even de resultaten in vogelvlucht. Fenny Helfferich 
werd formeel benoemd tot bestuurslid (al enige tijd was zij actief 
als goede bestuurder, we zijn heel blij mee met haar benoeming), 
mooie begroting goedgekeurd (goede basis voor komende 
activiteiten), Marcel ’t Hart als hele goede CDA Maassluise 
kandidaat op de lijst voor de provinciale staten verkiezingen en 
een goede gedachtewisseling tussen de leden en onze 
wethouder en fractie, echt even de leden aan het woord! En als 
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toegift een interessante rondleiding door de bijzondere en mooie 
‘tentkerk’ door Cock Paalvast. 
 
Met zijn vieren (bestuur en Marcel ’t Hart) vertrokken we 
woensdagavond 3 december naar De Haag voor de ALV van het 
CDA Zuid-Holland. Netwerken in de wandelgangen met o.a. 
leuke ontmoeting met CDA voorzitter Ruth Peetoom (wilde weten 
hoe het in Maassluis ging, kom maar kijken op 14 januari gaf ik 
mee) en een pittige vergadering. Maar ook prima toespraken van 
Ruth Peetoom en Adri Bom-Lemstra de lijsttrekker van de 
provinciale verkiezingen. Met aan het eind alle kandidaten naar 
voren voor applaus en een foto en daar stond Marcel ook 
prominent bij. Dus CDA Maassluis was duidelijk en goed 
aanwezig.  
 
En nu op weg naar kerst en nieuwjaar. In de stad is het bestuurlijk 
niet rustig maar juist zeer onrustig en vol van problemen (zware 
dossiers en een VVD wethouder die moest vertrekken). Politiek 
bedrijven vraagt veel en soms te veel van de betrokkenen, hoe 
vindt en hou je de balans. Geen eenvoudige opgave. Het CDA is 
geen gewone partij maar een beweging. Als bewogen mensen, 
betrokken op elkaar én wat ons drijft. Bij elkaar steeds weer 
ontdekken dat die CDA kernwaarden je inspireren én je samen 
veel kan bereiken. Dat moet ons energie geven! 
 
Maar als het kan even een tijdje niets en ruimte voor iets …… 
(vul zelf maar in) is iedereen van harte gegund. 
 
Veel heil en zegen voor het nieuwe jaar gewenst, 
Jaap Poldervaart        
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Fractie / Wethouder 

Naam Adres Telefoon 
Corine Snoep 
fractievoorzitter 

Lorentzdreef 30 
3146 BK Maassluis 
c.bronsveld-snoep@cdamaassluis.nl 

010 – 4613925 

Marcel ’t Hart 
vice 
fractievoorzitter 

Ververij 62 
3142 JG Maassluis 
c.m.p.hart@cdamaassluis.nl 

010 – 5913950 

Mehmet Çiçek     
raadslid 

Da Costaplein 22 
3141 BD Maassluis 
m.cicek@cdamaassluis.nl 

06 – 17482172 

Fred Voskamp 
raadslid en 
fractiesecretaris 

Getijmolen 5 
3146 CA Maassluis 
f.a.voskamp@cdamaassluis.nl 

010 – 5997100 

Henrike Heijboer 
steunraadslid 

Wipperspark 130 
3141 RD Maassluis 
h.heijboer@cdamaassluis.nl 

010 – 5920147 

Kees Pleijsier 
wethouder 

Berkendal 65 
3142 AA Maassluis 
c.pleijsier@cdamaassluis.nl 

010 – 4679894 

Bestuur 
 

Jaap Poldervaart 
plv. voorzitter  

Richard Hollaan 299 
3144 BS Maassluis 
voorzitter@cdamaassluis.nl 

010 – 5914124 
 

Constand Wassink 
Penningmeester 

Spechtstraat 24 
3145 XK Maassluis 
penningmeester@cdamaassluis.nl 

010 – 5916435 
 

Secretaris 
Fenny Helfferich 
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